São Paulo, 01 de março de 2018.
À
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
C/C
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.: Ofício nº 281/2018-SAE
A Guararapes Confecções – Lojas Riachuelo [B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”): GUAR3(ON);
GUAR4(PN)] (“Companhia”), o maior grupo empresarial de moda do Brasil e controlador da rede varejista
Lojas Riachuelo, recebeu no dia 28 de fevereiro de 2018 o Ofício da B3 de número 281/2018-SAE (“Ofício”),
com o seguinte conteúdo:
28 de fevereiro de 2018
281/2018-SAE
Guararapes Confecções S.A.
At. Flávio Gurgel Rocha
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícias veiculadas na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 28/02/2018, sob o título “Riachuelo prevê volta
ao ritmo de aberturas pré-crise em 2019”, consta, entre outras informações, que a tendência positiva
deve se acentuar em 2019, quando a rede estima voltar ao patamar de 30 a 40 inaugurações por ano,
que mantinha antes da recessão.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 01/03/2018, com a sua confirmação ou não,
bem como outras informações consideradas importantes.

Prezados Senhores,

Em atendimento ao referido Ofício, a Companhia esclarece que na matéria veiculada pelo jornal Valor
Econômico, em 28/02/2018, sob o título “Riachuelo prevê volta ao ritmo de aberturas pré-crise em 2019”
(“Notícia”), são descritas percepções sobre respostas otimistas realizadas na apresentação pública sobre os
resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 (“Teleconferência”), sendo que a
informação sobre a perspectiva de abertura de novas lojas, tal como noticiado, foi auferido exclusivamente
pelo próprio jornalista.
A Companhia ressalta que não apresenta estimativas para o número de inauguração de lojas, ou qualquer
outra métrica de crescimento futuro, como projeção ou guidance operacional, conforme descrito em seu
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
Rod RN 160 s/n Km 3 Bl-A 1º Distrito Industrial CEP 59115-900 Natal/RN CP 05 Ribeira CEP 59010-970
Fone (84) 3204-1100 Fax 3227-2337 CNPJ: 08.402.943/0001-52 I.E 20.001.611-3

1

Formulário de Referência. Ainda, a Companhia acredita que a quantidade de lojas abertas ou que planeja
abrir por ano não representa métrica adequada à formação de decisão de investimento de participantes do
mercado. A Companhia entende que a abertura de novas lojas é parte do curso normal dos seus negócios e
de sua estratégia de crescimento, sendo naturalmente influenciada pela melhora do cenário macroeconômico
que impacta diretamente o setor de varejo, especialmente após a definição das incertezas políticas de 2018.
Diante do todo exposto, acreditando ter esclarecido os questionamentos apresentados no Ofício, a
Companhia reitera seu comprometimento com a adequada divulgação de informações ao mercado e se
coloca à disposição dessa autarquia para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.

Atenciosamente,
Guararapes Confecções - Lojas Riachuelo

Flávio Rocha
Diretor de Relações com Investidores
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