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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.
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.
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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
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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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