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Guilherme Assis, Brasil Plural:
Bom dia a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade, eu queria
explorar um pouco a questão dos estoques. Eu acho que em um ponto relacionado
aqui, se vocês puderem dar um update de como está a questão do CD de Guarulhos,
para entender, primeiro, se tem alguma correlação entre o atraso da abertura do CD,
primeiro com a ruptura que teve no ano passado, e segundo, agora, com esse volume
grande de estoques.
E queria entender, vocês mencionaram durante o call que foi uma estratégia um pouco
deliberada da Companhia para poder evitar essas rupturas em lojas. Queria entender
onde está esse estoque, se está relacionado ao CD, se vocês aumentaram produtos
em loja para tentar entender um pouco também a dinâmica das vendas — a relação
entre CD de Guarulhos, os movimentos de estoque e de ruptura e agora de aumento
do nível de estoque com venda — para tentar saber daqui para frente o que nós
devemos esperar. E como vocês mencionaram também, vocês estão confiantes na
qualidade do estoque.
Então, se eu não me engano, o Túlio mencionou rapidamente que mais ou menos
metade do estoque é de produtos básicos. Então, queria saber se vocês veem um
risco na outra metade de ter aumento de mark down por causa do estoque adicional
que vocês têm. Essa é uma outra pergunta.
Outra pergunta, já fazendo as duas de uma vez, queria entender a questão de crédito.
Vocês aumentaram bastante o PDD, e nos comentários o Túlio falou que teve um
pouco de aumento da carteira, do portfolio, então isso naturalmente gera um aumento
de PDD, que tem uma perspectiva de um aumento não muito grande, mas um
aumento nas perdas nos próximos trimestres, então vocês estão se antecipando, mas
olhando os números, me parece que o aumento da PDD foi bem significativo.
Eu queria saber se teve uma mudança na política de crédito de vocês que gerou essa
mudança de expectativa em um aumento tão grande no PDD. E aí eu já pergunto
também se teve alguma mudança, se vocês acham que isso também foi feito para
incentivar o volume de vendas, que melhorou. São essas as perguntas. Obrigado.
Túlio Queiroz:
Obrigado pelas perguntas. Vou começar pela primeira, em relação aos estoques. O
primeiro ponto, esse patamar de nível de estoque, o crescimento no nível de estoque,
não tem correlação direta com o atraso do CD de Guarulhos em relação ao CD novo.
Não tem correlação direta com isso, até porque essa negociação com o imóvel ao lado
do nosso CD de Guarulhos atual demorou mais de um ano, atrasou tudo, mas não
teve uma correlação. Nós sabíamos a todo momento do status dessa situação. Então,
não tem uma correlação direta com o nível de estoque.
O que houve, sim, o que tem, sim, é uma correlação direta com a ruptura que ocorreu
nos básicos no 4T14; isso, sim. Nós até comentamos aqui no decorrer da
teleconferência do 4T que havia um volume grande de importações em trânsito, e que
a maior parte desse número de importações em trânsito eram produtos básicos.
Então, sem dúvida alguma tem uma correlação direta com esses efeitos.
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Na hora em que nós olhamos para os 45% de participação de básico no estoque atual,
existe uma qualidade nessa esfera, e aí levanta a pergunta que você colocou. Qual o
nível disso para outra esfera desse estoque? Nós sabemos que tem um volume nesse
estoque, ou seja, nessa outra metade, que já é referente a patamar de inverno,
principalmente na parte de importados.
Então, existe um nível de risco, existe uma pressão? Sim, ela existe, mas ela é bem
menor do que o número na hora que você olha friamente o crescimento de estoque,
em uma análise inicial. Mas sem dúvida alguma nós passamos por um 4T e por um 3T
de desempenho de vendas que não foi fácil. E é claro que traz um componente
adicional. Mas eu diria que é em uma parte menor dessa segunda metade.
Em relação a sua segunda pergunta, na esfera de crédito, eu acho que esse é um
ponto que nós vimos conversando já desde, se eu não me engano, a primeira
teleconferência de 2014. Nós mudamos consideravelmente a gestão da operação
financeira, então nós vimos tornando o cartão Riachuelo mais forte e mais comercial.
Consequentemente, os planos de pagamento passam a se tornar mais comercial. Nós
fizemos uma releitura completa na nossa base de clientes, adequando o limite de
crédito de acordo com o perfil de cada um, sempre levando em consideração as
modelagens de credit score e de behavior, tudo o que nós temos dentro de casa.
Essas modelagens são frequentemente atualizadas, foram novamente atualizadas,
mas eu diria que a grande alteração, e as receitas, e mesmo a participação do cartão
Riachuelo mostra toda a esfera comercial. Essa Companhia crescendo e aumentando
o share do cartão Riachuelo, muitas vezes atreladas até a campanhas de esfera
comercial, coisa que nós não fazíamos no passado.
Então, em alguns momentos do passado, em um momento que você precisava dar
desconto, você simplesmente demarcava o produto. Nós associamos parte dessa
demarcação ao pagamento no cartão Riachuelo. São algumas formas de
comercialmente você deixar a operação mais atrativa.
O aumento do PDD é a consequência disso tudo, está claro. Há duas esferas. Uma
proveniente ao crescimento dos volumes, que acho que é nítido e os números de
carteira mostram, e outra, sim, de desempenho dos níveis de perda reais, o nível de
perda real tanto do empréstimo pessoal quanto do cartão Riachuelo daqui para frente.
Como eu mencionei, aquele patamar ao redor de 11% do empréstimo pessoal, nós
esperamos que no decorrer, ao final do 3T, fique em torno de 12,5%, e o patamar de
5,9% do cartão Riachuelo passe para algo entre 7% e 7,5% ao final desse 3T. Então,
eu diria que o aumento do PDD é consequência dessas duas esferas.
Quando nós olhamos a carteira com atraso de até 180 dias e compara com o estoque
de provisão, vemos 6,9%, esse é o nosso principal driver. Então, aquele número tem
que estar sempre aderente com o número que estamos projetando.
Então, por que eu aumentei esse número para 6,9%? Porque eu já estou mirando
7,5% que deve ocorrer ao final de setembro. Então, é mais ou menos esse um dos
principais drivers que nós enxergamos.
Além disso, é claro que a operação de empréstimo pessoal é uma operação que até
15 meses atrás era ainda bastante tímida, em temos de tamanho. Hoje ela tem um
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tamanho mais adequado ao volume da Companhia. Nós temos 313 milhões de
carteira de empréstimo pessoal e encargos.
Então, percentualmente houve um crescimento, sem dúvida alguma, expressivo, mas
foi uma adequação de tamanho da operação ao corte da Companhia. Era quase que
assim: liga ou desliga. Se nós achamos interessante, que ela é atraente, que ela traz
um nível de rentabilidade, nós adequamos apenas o tamanho ao porte da operação.
Guilherme Assis:
Ótimo. Só se eu puder fazer um follow-up, para ficar um pouco claro a questão do CD.
Você pode dar um update de como está a questão do CD de Guarulhos? Vocês
terminaram o trimestre com investimento de R$40 milhões. Isso já terminou então todo
o investimento no CD e já está operando? Como que está isso, se você puder lembrar,
por favor.
Túlio Queiróz:
Certo. Hoje, o nosso CD, existe a operação atual, que é a que já existia, que fica ali na
frente do Aeroporto Internacional de Guarulhos, e nós alugamos uma área que fica a 7
quilômetros na mesma rodovia, na Dutra, sentido Rio de Janeiro. Então, 7 quilômetros
a frente do nosso CD atual, nós alugamos um galpão onde nós estamos montando o
que será o novo CD da Riachuelo.
Esse CD está com previsão de inauguração para o começo de 2016. Uma parte
desse investimento de R$40 milhões refere-se parte a algumas pequenas instalações
e outra parte, a principal, a compra dos equipamentos que vão estar presentes dentro
desse CD para fazer efetivamente toda a automação do processo.
Então, como nós comentamos aqui, será um CD totalmente automatizado, com toda a
parte de cabides e caixaria automatizada. Então é uma parte do investimento, R$41
milhões. Nós estamos no início, nós vamos montar esse CD no decorrer desse ano
todo, para começar a operar, como eu comentei, no início de 2016. O investimento
para esse CD será superior a R$100 milhões, entre R$100 e R$150 milhões de reais.
Guilherme Assis:
E só a última palavra. Vocês vão manter os dois CDs? Ou vocês vão focar nesse novo
CD que vai inaugurar em 2016?
Túlio Queiróz:
Certo. A ideia é montar o novo e depois você desliga o antigo e fica operando só com
o novo. É claro que no momento da transição, você vai passar alguns meses operando
nos dois, que é exatamente a fase de transição. Você vai passando gradualmente a
operação para o CD novo, mas uma vez 100% passada, você simplesmente desliga o
antigo.
Guilherme Assis:
Ótimo. Está claro, obrigado.
Rafael Vicentin, Explora:
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Oi Flávio, Túlio. Obrigado pela pergunta. Eu queria na realidade entender um pouco
melhor como vocês estão vendo o meio de shopping, de competição. Quando nós
olhamos as grandes âncoras, que é as que estão com um bom resultado, na realidade
eu queria entender se vocês têm visto, até com vocês ou com as grandes âncoras
também, um ambiente mais promocional, roubando share das satélites. Vocês, por
terem menos pressão de custo de aluguel, se vocês conseguem e estão fazendo um
ambiente mais promocional por conta disso.
Túlio Queiróz:
Rafael, obrigado pela pergunta. Na verdade, o que nós temos observado — e nossa
tese aqui dentro — é que o nosso mercado de varejo de moda que, como todos
sabem, é um mercado extremamente fragmentado, e a tendência natural é que os
mais profissionalizados, com maior gestão, com melhor nível de gestão, capturem
naturalmente esse mercado com o passar do tempo.
E essa separação entre âncora e satélite acaba sendo, em parte, uma consequência
disso. Claro que você tem satélites bem geridas, grandes nomes por trás de algumas
satélites, mas de maneira geral, a concentração de grandes nomes das âncoras acaba
sendo de uma proporção maior.
Então, eu diria que melhor do que essa separação entre satélites e âncoras, a questão
toda é quem vai atribuir às suas operações uma melhor gestão. E junto com isso, vem
também capacidade de capital. Quem tem melhor gestão acaba tendo acesso a um
capital melhor, de mais longo prazo e mais barato, que naturalmente se torna mais
competitivo em todas as esferas.
Essa é nossa tese. Acho que é um mercado ainda muito fragmentado e que tem uma
oportunidade para todas as empresas que estão dispostas a investir em um nível
diferenciado de gestão e profissionalização conquistarem. Na hora que olhamos os
cinco principais nomes no varejo de moda terem menos de 10% de share, eu diria que
dá para tirar uma conclusão: tem muita oportunidade na mesa.
Rafael Vicentin:
Legal. Mas mais pensando em capacidade de fôlego desses menores varejistas, não
separando só em satélite e âncora. Mas vocês têm visto esses mais informais, enfim,
os menores, já mais apertados, com mais dificuldade de venda? Vocês têm reparado
isso no ambiente de shopping de vocês?
Túlio Queiróz:
Olha, eu acho que isso é uma consequência do processo de formalização. Nós
começamos a observar isso, ainda que em um ritmo mais lento do que gostaríamos.
Acho que alguns elementos vêm contribuindo para a formalização do setor, a própria
utilização do cartão de crédito talvez seja um dos nossos principais aliados nesse
processo. Assim como outros elementos, como questões fiscal, nota fiscal eletrônica,
alguns outros elementos. Mas eu diria que é uma consequência desse fenômeno,
dessa formalização.
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Mas teve outros setores que se beneficiaram até de um processo de formalização
muito mais rápido que o nosso, como é o caso de Farmácia, por exemplo, onde você
pode se beneficiar da substituição tributária.
No nosso caso, como as duas pontas são fragmentadas, ou seja, são pulverizadas,
você não consegue ter esse efeito. Mas eu diria que é algo que começa a ocorrer e
que o que nós esperamos é que esse processo se acelere.
Rafael Vicentin:
Legal. E só mais uma pergunta. Vocês também têm visto uma tendência de trade
down nas vendas de vocês? Porque vocês têm crescido receita top line de quase 17%
e um ticket médio crescendo 6,8%. Como está o preço médio de vocês? Vocês têm
visto um trade down maior? Vocês falaram que o volume está crescendo bastante.
Queria entender um pouco se está tendo essa tendência ou não.
Túlio Queiróz:
Sim, Rafael. Nesse 1T, até por conta da estratégia que o Flávio comentou aqui
bastante, nós aumentamos a participação de básicos no share, então isso
naturalmente puxa preço médio para baixo.
Esses básicos mudaram o nível de performance em relação aos últimos trimestres. E
a consequência disso é que preço médio no trimestre ficou zero a zero, para não dizer
que cresceu zero a zero, cresceu 0,5%, ou seja, um cenário totalmente flat.
Mas também, é natural em um processo de dificuldade econômica. Nós vemos um
processo muito mais restritivo e naturalmente as pessoas buscam preços melhores,
mas, acima disso, marcas confiáveis. O consumidor está passa a ser muito mais
seletivo na compra. Então, ele busca preço com confiabilidade, quem é que está por
trás desse produto. E aí é onde entra essa questão de marca, sem dúvida alguma,
com uma força bastante importante.
Rafael Vicentin:
OK, obrigado.
Olívia Petronilho, Banco JP Morgan:
Bom dia, Fábio. Bom dia, Túlio. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. A
primeira é na questão do same-store sales. Eu queria saber se vocês têm alguma
visibilidade do breakdown da same store em lojas maduras e nas lojas mais novas. E
como você está vendo essa tendência agora no 2T, eu sei que antes do Dia das Mães
e Dia dos Namorados é difícil, mas como que abril está para vocês?
E minha segunda pergunta é quanto ao plano de expansão. O que vocês estão vendo
para o resto do ano? Se nós podemos continuar vendo esse passo de expansão.
Túlio Queiróz:
A primeira parte da sua pergunta em relação ao same store sales entre madura e lojas
novas, o que nós observamos na curva é uma curva muito parecido com a que nós
temos visto nos últimos anos, ou seja, é claro que o processo de maturação contribui
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bastante para esse same-stores sales, nós estamos com mais da metade da área de
vendas em fase de maturação.
E um ponto muito importante na hora de analisar o resultado da Companhia é, OK,
olhar o resultado presente, mas como está a safra de lojas novas, como elas estão
performando a níveis de geração de valor ou níveis de expectativa inicial. E nós
fazemos esse acompanhamento com bastante cuidado, desde a safra de 2006. Todas
as safras estão bastante aderentes. Então, nós temos níveis de retorno bastante
satisfatórios para todas as safras. Claro, algumas um pouco melhor que outras, mas
todas elas acima do patamar inicialmente esperado, o que mostra que essas lojas vem
performando bem.
E essa melhora do nível de retorno dessas lojas novas, basicamente, vem dois
aspectos. Primeiro aspecto, em uma redução ou deslocamento de venda por metro
quadrado um pouco adicional e uma expansão de margem importante. O modelo
conquistou muita margem nos últimos anos. Então, eu diria que essa distribuição entre
maduras e novas está dentro do comportamento natural, não tem elemento novo
nesse 1T que pudemos verificar.
Em relação à expectativa de vendas para o 2T, eu diria que esse ano é um ano de
cada mês nós vencemos uma batalha. Sabemos que a situação macro tem uma série
de desafios pela frente. E nós estamos conquistando esses números, garantindo a
rentabilidade, seja no crescimento de vendas, seja brigando pela margem, seja no
ganho de produtividade nos sistemas operacionais, mês após mês.
Acho que a situação macro não está favorável para ninguém, no nosso caso não é
diferente, então é uma briga diária para manter esses níveis de rentabilidade, seja na
esfera das vendas e também na esfera das despesas operacionais.
Indo para a sua segunda pergunta, que se refere ao plano de expansão, o que nós
temos visto é que são dois elementos. Nós continuamos com a mesma propensão a
investimentos, nós não alteramos nossa vontade, nosso direcionamento de recursos
para investimento, não alteramos a nossa vontade, nosso direcionamento de recursos
para o investimento, mas o que temos notado é que tem uma série de
empreendimentos, por parte dos shoppings, que começam a ser finalizados para nós,
que podem haver algum atraso.
Então do nosso lado, estamos mantendo exatamente o mesmo ímpeto e vontade de
consolidar esse mercado. Só que temos observado por parte dos empreendedores
finalizações importantes com algum nível de atraso ou prorrogação dessas obras, o
que é também natural visto o cenário atual.
Agora, acho que é importante entender que quando pensamos em expansão da
Companhia, está muito atrelada à confiança no modelo de negócios que está sendo
aqui desenvolvido. Como nós falamos, o mercado de varejo de moda brasileiro é
extremamente fragmentado.
Então, quem tiver um modelo de negócio robusto, não tem motivo para não aproveitar
esse momento e consolidar esse mercado. É exatamente isso que estamos buscando
com o nível de expansão previsto para os próximos anos.
Olívia Petronilho:
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Ótimo, obrigada.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Tulio Queiroz para as considerações finais.
Túlio Queiróz:
Gostaria de mais uma vez agradecer a todos pelo interesse e pela participação nessa
teleconferência e dizer que todos aqui presentes continuam à disposição através da
equipe de Relação com Investidores. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.
Operadora:
Obrigada, a teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está encerrada.
Por favor, desconectem suas linhas e tenham um bom dia.
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