Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T14
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
29 de abril de 2014
Operadora:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à
teleconferência da Guararapes Riachuelo para discussão dos resultados referentes ao
1T14.
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,
queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta 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. Tulio Queiroz, CFO da Companhia. Por
favor, Sr. Queiroz, pode prosseguir.
Tulio Queiroz:
Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os participantes desta
teleconferência, na qual comentaremos os resultados do 1T14. Aqui ao meu lado,
Milton Rocha, Vice-Presidente da Riachuelo.
Passando para o slide presente no nosso website, o slide número três, podemos
observar o crescimento da receita líquida consolidada de mercadorias, um
crescimento de 19,4% no trimestre, totalizando R$675 milhões. Na parte inferior do
slide, podemos observar o crescimento em mesmas lojas da Riachuelo, um
crescimento de 6,7% nesse 1T. Nesse crescimento de 6,7% os destaques positivos da
região Sul e Sudeste, mais uma vez, havia sido já no 4T, novamente volta a performar
bem essas duas regiões, e no que diz respeito aos grupos de mercadorias, o
masculino performando muito bem, o feminino e o moda lar.
Esse crescimento de 6,7% também foi ancorado por um crescimento de preço médio e
um crescimento de ticket que vamos ver no slide a seguir. Eu diria que é uma
combinação de preço médio, ticket e um pouco de fluxo.
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No slide seguinte, como eu disse, podemos observar o crescimento do ticket médio,
que foi de 6,4%, então fazendo uma conta simples, 6,4% contribuindo para os 6,7% do
same-store sales, adicionado por um pouco de aumento de fluxo. Na base inferior do
slide, observamos a quantidade total da base de cartões Riachuelo, que atingiu
R$23,3 milhões ao final desse 1T, um crescimento de 5,9% em relação aos R$22
milhões registrados no 1T13. Desses R$23,3 milhões, R$2,5 milhões são cartões
bandeira, então já mostra também um crescimento da base de clientes embandeirados
para a Companhia.
No slide seguinte, de número cinco, temos o breakdown das vendas da Riachuelo.
Nesse 1T, novamente, observamos a participação do cartão Riachuelo caindo em
relação ao ano passado. Essa tendência já vinha sendo recorrente no decorrer de
2013, essa tendência continuou. É claro que todos os esforços estão sendo feitos para
que mude a tendência dessa curva. A notícia boa é que a venda com juros teve uma
queda um pouco menor, conseguimos manter um patamar perto de 9%, finalizando o
trimestre em 8,7%.
No slide seguinte, de número seis, na parte superior do slide podemos observar com
as curvas de inadimplência das operações financeiras, o maior volume está na curva
em azul, que é a inadimplência do cartão private label, que fechou o trimestre em
5,7%. Vale lembrar que no 4T esse nível de inadimplência já havia sido positivo, essa
tendência positiva se manteve presente no decorrer desse 1T, o mesmo acontecendo
para a curva de empréstimo pessoal, que fechou o trimestre em 9,4%, também caindo
de maneira relevante em relação aos 10,7% apresentados ao final de 2013.
Na parte inferior do slide, podemos observar o comportamento do estoque de provisão
em relação à carteira. A Companhia encerrou o trimestre com 6,6% de estoque de
provisão, então tudo aquilo que está vencido até 180 dias e com índices de cobertura
vencidos há mais de 90 dias, em 97,7%.
Esses 97,7% são um pouco inferiores aos 99% reportados no 1T13, por conta da
tendência da inadimplência. Estamos enxergando uma tendência de inadimplência
para os próximos seis meses ainda declinante. Então, imaginamos um patamar perto
desse mesmo cenário, perto de 5,7% para o próximo trimestre, subindo um pouco no
3T, um patamar um pouco acima de 6,5%. Por isso que justifica essa leve queda do
estoque de provisão em relação ao 1T13.
Em relação ao requerido pelo Banco Central, a Companhia continua acima do mínimo
exigido, 111% do patamar mínimo exigido pelo BACEN.
Desta forma, no slide seguinte, podemos observar o desempenho da operação
financeira do Grupo. Temos a composição do EBITDA, o EBITDA da operação
financeira totalizou R$78,9 milhões nesse 1T ante R$38,4 milhões no 1T13, um
crescimento bastante expressivo de 105%.
Na verdade, quando olhamos no canto das receitas, o destaque sem dúvida alguma é
para o crescimento da operação de empréstimo pessoal, realmente uma operação
com um aumento de volume. Crescemos o volume da carteira na ordem de 37%,
aplicando também o aumento de carência para essa operação.
Além disso, podemos observar um crescimento nas receitas de vendas com juros, não
pela participação das vendas, como observamos no breakdown das vendas, mas sim
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pela ausência de receita proveniente daquele plano de 0+10 que afetou o 1T13, o
2T13 e o 3T13 com a ausência dessas receitas financeiras. Neste ano, desde 2013
não aplicamos esse tipo de operação, então a receita está cheia no decorrer de 2014,
isso gera esse crescimento de 15%.
Além disso, olhamos uma melhora das margens. Quando olhamos a estrutura de
custos, na linha de descontos em operações de créditos, é outro destaque. Isso aqui
mudamos um pouco a estratégia, conseguimos um desconto no momento da
renegociação com os clientes, passamos a ser mais conservadores em relação a esse
nível de desconto e conseguimos melhorar o patamar de margens.
Além disso, como já observamos no gráfico de inadimplência, inadimplência bastante
controlada, um pouco abaixo da do ano passado, trazendo também acréscimos de
rentabilidade. Todos esses aspectos positivos combinados levaram a esse
crescimento de EBITDA na ordem de 105%.
No slide seguinte, de número oito, temos um panorama da área de vendas da
Companhia. Ela também encerrou o 1T14 com 213 lojas, 491 mil m². É importante
observar que 38% da área de vendas da Companhia encontra-se com um a cinco
anos de idade, o que reflete uma força de um componente de maturação das suas
lojas novas.
No slide seguinte, de número nove, temos um overview do real estate da Companhia,
principal operação de real estate sem dúvida alguma é o Midway Mall. As receitas de
Midway Mall cresceram 12,8%, totalizando R$12,741 milhões nesse 1T. O EBITDA
ficou estável totalizando R$10,498 milhões, por conta de uma perda de R$1 milhão em
função da desocupação de uma loja e a não-recuperação no momento em que
realugou para o próximo ocupante. Isso é algo pontual desse trimestre, a nossa
expectativa daqui até o final do ano é que o crescimento do EBITDA acompanhe o
crescimento das receitas.
Alguns pontos positivos em relação ao shopping é que, este ano, a operação do
shopping volta a ser computada pelo lucro presumido, fato que em 2013 diminuiu a
última linha do shopping por conta de passar 2013 inteiro no lucro real. Novamente a
regra mudou, agora em 2014 passamos o ano inteiro novamente pelo lucro presumido.
Em relação aos imóveis próprios, das 213 lojas da Riachuelo, 46 encontram-se em
imóveis próprios e 167, alugados.
No slide seguinte, de número dez, temos a composição da receita líquida consolidada
do Grupo. A receita líquida consolidada do Grupo totalizou R$891 milhões, um
crescimento de 19,7%. Vale lembrar que essa receita líquida consolidada é composta
pela receita da Midway Financeira, pela receita da Riachuelo e também pela receita do
Midway Mall.
No slide seguinte, de número 11, temos um panorama do lucro bruto consolidado do
Grupo. O lucro bruto totalizou R$556 milhões nesse 1T, um crescimento de 26,6% em
relação ao 1T13. Aqui o grande destaque é a evolução e o crescimento da margem
bruta de mercadorias, que saiu de 53,4% no 1T13 e passou para 55,7% nesse 1T14.
Esse crescimento de margem mantém a estratégia que já vem sido apresentada para
vocês, ou seja, desenvolvimento da integração das operações, conceito de fast
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fashion, a Companhia cada vez mais respondendo de forma assertiva o que está
performando na área de vendas, reposição por SKU, todos esses elementos
combinados, além, é claro, da redução de custos industriais, fazendo com que a
Guararapes produza cada vez mais produtos modais e aproveitando o lead time mais
curto que serão capazes de responder aos fast movers detectados nas áreas de
vendas.
Junto com a expansão de margem bruta, gostaria de destacar a melhor evolução dos
patamares de estoque. Nesse trimestre houve uma redução de 10% dos níveis de
estoque do Grupo, uma redução de 55% no estoque em elaboração das fábricas, uma
redução de 22% no estoque de matéria-prima das fábricas, fazendo com que o
estoque total do Grupo reflita apenas 1% do patamar de crescimento de vendas da
ordem próximo a 20%. Então, uma melhora nas duas pontas: aumento de margem
com redução dos níveis de estoque.
No slide seguinte, de número 12, temos um overview das despesas operacionais do
Grupo. A despesa operacional totalizou R$379 milhões nesse 1T14, um crescimento
de 18% em relação ao 1T13. Na parte inferior do slide, observamos o crescimento das
despesas operacionais por m², que, no trimestre, decresceram 0,1%.
Esse crescimento de 18,6% é claro que é bastante pressionado pela inauguração de
lojas novas, principalmente as lojas inauguradas no decorrer de 2013, que foram 43
unidades. Na hora que toma a base do 1T, evidentemente a maior parte delas não
está na base de comparação. Claro que a Companhia está fazendo todos os esforços,
é algo marcante e contínuo aqui no Grupo, justamente em uma fase de abertura de
muitas lojas. Sem dúvida alguma, a ideia é manter esse crescimento de despesa
operacional sempre abaixo do crescimento das vendas do Grupo.
No slide seguinte, de número 13, também vemos a composição do EBITDA ajustado
do Grupo. Para analisar o EBITDA ajustado, eu gostaria que vocês atentassem para a
parte inferior do slide, onde aparece a figura do EBITDA ajustado excluindo o efeito do
juros sobre capital próprio.
Eu preferi dar esse número, porque no decorrer deste ano, nesse 1T fizemos já a
apropriação do juros sobre o capital próprio no decorrer do trimestre, coisa que não
tinha sido feita no ano passado, quando a apropriação foi apenas ao final do ano. Isso
gera uma diferença de comparação.
Ao se fazer juros sobre capital próprio o que ocorre? Você diminui os incentivos
fiscais, só que ao mesmo tempo você tem o ganho na linha de Imposto de Renda. Por
isso criamos esse número, essa figura do EBITDA ajustado excluindo os juros sobre
capital próprio para melhor expressar a receita operacional ano contra ano. O EBITDA
ajustado, dessa forma, totalizou R$159 milhões nesse 1T14, um crescimento de 72%
em relação aos R$92 milhões computados no 1T13.
Esse crescimento é claro que é a combinação dos principais fatores aqui já
mencionados, o crescimento saudável de same-store sales aliado a uma situação forte
de margem bruta de mercadoria, a um desempenho bastante saudável da operação
financeira, com queda de inadimplência, com melhor captura de margens e um
controle importante no que diz respeito às despesas operacionais. O resultado disso é
um crescimento de EBITDA saudável com expansão robusta na margem EBITDA.
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No slide seguinte, de número 14, temos o valor do lucro líquido consolidado do Grupo,
que totalizou R$71,4 milhões nesse 1T14, 137% maior que os R$30 milhões
computados no 1T13. A margem líquida sobre receita de mercadorias totalizou 10,6%
nesse trimestre ante 5,3% registrados no 1T13.
No slide seguinte, de número 15, temos o panorama do endividamento líquido do
Grupo. O endividamento líquido totalizou R$374 milhões ao final desse 1T, abaixo dos
R$437 milhões referentes ao 1T13. A composição, aqui, do endividamento também
continua sendo em grande parte BNDES, dos R$ 796 milhões, R$ 680 milhões com o
BNDES e R$111 milhões de mútuo.
Na melhora do nível de endividamento, é claro que a Companhia trouxe um resultado
operacional melhor, junto com o resultado operacional melhor uma geração de caixa
das operações melhor e uma redução importante dos níveis de estoque, do nível de
capital de juros como um todo. A combinação desses fatores gerou uma melhora nos
patamares de endividamento líquido.
A dívida líquida em relação ao EBITDA dos últimos 12 meses fechou o trimestre em
0,4, um patamar bastante conservador.
Passando para o slide número 16, podemos observar a composição dos investimentos
em ativos fixos realizados pelo Grupo. Os investimentos totalizaram R$61,7 milhões.
Claro que a maior parte direcionada à Riachuelo, principalmente no que diz respeito a
lojas novas e algumas remodelações.
No slide seguinte, de número 17, temos a quantidade de colaboradores do Grupo. O
Grupo encerrou o 1T em 39.073 colaboradores, sendo 22.493 no varejo e 16.580 na
indústria. A tendência de redução na parte de indústria diz respeito à adequação do
nível de produção, dos ganhos de produtividade, se opondo cada vez mais à
produção para produtos de valor agregado, atendendo exclusivamente a demanda da
Riachuelo, e o crescimento no varejo deve-se fundamentalmente à expansão da
quantidade de lojas inauguradas.
Seriam esses os nossos comentários, e a partir de agora estamos à disposição para
responder as perguntas. Muito obrigado.
Vitor Pascoal, Itaú BBA:
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Minhas primeiras perguntas são sobre
margem bruta. Queria entender quanto desse ganho é ainda atribuído às melhorias de
eficiência na parte fabril, e quanto já podemos dizer que vem da questão logística, da
reposição por SKU? Essa seria a primeira pergunta.
E ainda sobre esse mesmo tema, vimos essa grande expansão de margem bruta
agora, gostaria de entender se é possível, é factível o cenário de que a margem bruta
expanda acima dessa taxa no 2S, quando temos a reposição por SKU estendida para
a parte modal. Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Vitor. Em relação ao comportamento da expansão da margem bruta, ou seja,
quanto vem da redução de custos industriais e quanto vem da reposição por SKU, é
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algo que gostaríamos de não necessariamente separar as duas questões. No nosso
entendimento, o conceito de fast fashion é muito mais amplo do que simplesmente
olhar o push and pull e a reposição por SKU.
É claro que a reposição por SKU é uma bela ferramenta para sincronizar o fast
fashion, você precisa ter a mobilidade e a capacidade de reposição dos seus fast
movers na medida exata da velocidade detectada nas lojas, e nesse aspecto o SKU é
fundamental e um grande aliado.
Agora, é necessário também que o lead time de resposta desses best sellers seja
adequado, é aí que entra a figura da fábrica trazendo essa agilidade, fazendo esse
papel de reduzir o lead time. Hoje, nós na Guararapes, somos capazes de trabalhar e
estamos trabalhando com lead times perto de 10 dias no que diz respeito à reposição.
Isso traz um beneficio incrível para o Grupo, no que diz respeito a detectar um fast
mover e sermos capazes de produzir mais desses fast movers ou produzir mais de um
atributo que esteja performando muito bem, espalhando esse atributo em outros itens,
outros produtos.
Eu diria que o grande impacto da redução de custos industriais ocorreu em 2013, a
partir de 2012 fizemos uma série de mudanças na forma de operar a indústria, e ali
realmente a captura de custos industriais foi muito grande.
Agora no 1T, é claro que ainda vem um pouco disso, essa estrutura está mais enxuta,
mais leve, os níveis de estoque, como mencionei na apresentação, melhoraram muito,
isso tem muito a ver com a implementação com conceitos e Teorias das Restrições no
chão de fábrica, tem muito a ver em preparar uma indústria 100% direcionada para o
que está performando no varejo, ou seja, reduzindo a quantidade de filas, reduzindo
toda e qualquer dificuldade em se responder a um item que esteja performando muito
bem.
Então, diria que 2014 é um ano de se colher ganhos de margem dessa sinergia do
modelo de negócio como um todo. O ganho de margem vem muito mais do conceito
de fast fashion como um todo ser implementado do que especificamente dos custos
industriais. Esse 1T foi um clássico exemplo disso.
Diria que a maior parte dessa expansão da margem se deveu a essa harmonia do
máximo global, ou seja, a Companhia toda preparada para responder aos fast movers,
para reagir ao que está performando bem na área de venda desde a unidade fabril até
o ambiente de loja. E é claro que fazendo o link de tudo isso tem uma série de outros
atributos, tem a logística no meio, equipamentos logísticos, reposição por SKU,
softwares, TI, enfim, tudo isso gerando uma harmonia maior.
Nessa esfera do fast fashion, tem outros elementos que, sem dúvida alguma, também
contribuem para essas questões de margem, que é o redesenho da área de produtos.
Então, a área de produtos com executivos mais focados em resultado, sendo
remunerados por isso, trazendo mais skill, trazendo mais elementos modais para as
coleções, e também todo o atributo de marca que vem sendo desenvolvido.
No mercado de moda, marca, sem dúvida alguma, é algo muito relevante, e vamos
trabalhando a questão de marca, de imagem, desde 2009, com um nível de
intensidade bastante diferenciado. Isso, claro, se reflete na percepção de valor dos
nossos produtos. Então, quando vemos uma expansão de margem como essa, eu
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diria que é a coordenação de vários fatores em harmonia, muito mais do que um
movimento específico.
Agora, hoje temos 50% do nosso mix sendo reposto por SKU, e a maior parte, quando
olhamos para esses 50%, são produtos básicos. Como você mencionou, agora até
começo de 2015, completamos a migração de todo o mix para a base de SKU, que,
sem dúvida alguma, na nossa percepção é que tem mais dinheiro na mesa, porque aí
sim entra todo o aspecto modal, que estamos falando do potencial de margens mais
saudáveis para a implementação dessa estratégia.
Ao mesmo tempo, o nível de dificuldade é maior, precisamos ter uma área de produto
mais preparada para fazer a correta leitura dos atributos que estão performando bem
dentro desses best sellers, para que sejam replicados em outros produtos, para que
tragam a maior geração de valor possível no decorrer dessa estratégia.
Então, diria que única e exclusivamente para o modelo de negócio tem um potencial,
sim, de melhora em margem por conta disso, sem dúvida alguma um potencial de
performance de venda e de margem nos produtos dentro dessa ferramenta de SKU
têm um potencial maior, mas não podemos esquecer dos desafios macroeconômicos.
Estamos no 2T, temos um nível de incerteza alto por conta da realização da Copa do
Mundo, temos um 3T que, em parte, também é impactado pelo evento Copa do
Mundo, enfim, somos conservadores nesses aspectos que fogem do âmbito do
modelo de negócio.
Por isso que olhando exclusivamente para o desenvolvimento da estratégia e para o
modelo de negócio a resposta é sim, tem um potencial maior de expansão de margem
no 2S por conta da migração do mix, mas tem elementos externos que nos deixam
também conservadores a respeito desse movimento.
Vitor Pascoal:
Perfeito, Tulio. Só um follow-up nessa discussão, o raciocínio de que conceitualmente
o ganho de margem pode ser maior quando você estende a reposição por SKU para a
parte modal, vale também para estoque? Ou seja, a queda que vimos em estoque
pode ser ainda maior no momento em que você estende a reposição por SKU em
moda ou não, ele não vale para estoque?
Tulio Queiroz:
Tem dois elementos do Grupo que, sem dúvida alguma, detectamos como
oportunidades e buscamos a cada mês. É uma melhora da expansão de margem
bruta por conta de todos os aspectos envolvidos ao nosso modelo de negócio, e junto
com isso a melhor utilização do capital envolvido.
Sabemos que nossa estratégia se baseia em um conceito de integração, todo e
qualquer modelo integrado você parte da matéria-prima e financia para o seu cliente
em 8x, então o ciclo é naturalmente longo, então cabe a nós encontrar soluções para
que esse retorno seja maior.
Parte da resposta está na expansão de margem, que obrigatoriamente temos que ter
uma margem mais saudável, nos beneficiando do lead time mais curto, mas em
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contrapartida nossa obrigação é encontrar oportunidades no que diz respeito ao nível
de estoque. Sabemos que existem essas oportunidades.
Acho que esse 1T, como mencionei, foi um trimestre que mostrou isso, ou seja, na
hora que vemos estoques na elaboração caindo 55%, estoques de matéria-prima
caindo 22%, isso claramente mostra, sim, que existe esse tipo de oportunidade.
Mas diria que essa média de redução de 10% em dias de estoque é uma meta que
vamos buscar para o ano como um todo. No ano passado fechamos o ano em
aproximadamente 135 dias de estoque, diria que buscar 10% de redução é, sem
dúvida, um número em um patamar verificado nesse 1T.
Agora, é claro que tem dois pontos que, trimestre a trimestre, ano a ano, a Companhia
busca evoluir. Um ponto é esse, a questão do nível de estoque. Sabemos que dá para
ir lapidando trimestre a trimestre, tirando mais operação, e outro ponto é se aproximar
de margem bruta cada vez mais das referências internacionais.
Sabemos que os grandes operadores no conceito de fast fashion internacionais têm
margem bruta próxima de 60%. Temos visto isso há algum tempo, acreditamos que é
possível um player de fast fashion no Brasil também operar com esses níveis de
margem. O difícil é dizer como, em que período de tempo, mas estamos desenhando
o modelo de negócio buscando essa meta.
Uma coisa acaba puxando a outra, na hora que você passa a reagir ao que está
performando bem na sua área de vendas, você consegue detectar e passar a reagir, e
junto com isso você tem uma marca que está sendo bem trabalhada, um time de
produto bem formado, você passa a ter um ciclo virtuoso, você passa a vender mais
por m2, diminuir o seu nível de markdown, você passa a ter sua marca com mais valor
percebido, então isso também reflete em alguma percepção de preço e acaba também
diminuindo os níveis de estoque, porque a cadeia fica muito mais reativa do que
baseada em apostas. Você acaba gerando um ciclo virtuoso que gera mais
crescimento de vendas com expansão de margem.
Esse é o modelo de negócios que funcionou muito bem quando olhamos a história
dessas principais companhias internacionais de fast fashion e estamos trabalhando
para implementar com sucesso aqui no Brasil.
Vitor Pascoal:
Está ótimo, Tulio. Só mais duas perguntas rápidas na parte de consumer finance,
primeiro você comentou rapidamente sobre a melhora na linha de descontos e na
operação de crédito, mudando sua estratégia, e queria entender se isso é recorrente.
Também com relação à queda da penetração do private label, quando que você pode
começar a esperar essa queda freando? Quando deveríamos começar a ver números
cada vez mais contidos ano a ano na penetração do private label? Obrigado.
Tulio Queiroz:
Em relação a descontos, sobre a renegociação com os clientes, foi uma evolução, eu
diria, muito importante nesse trimestre, que melhorou muito a margem da nossa
operação financeira. O que ocorria é o seguinte: quando o cliente ficava em atraso,
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principalmente atrasos mais longos, ou quando o cliente nos procurava ou quando
entravamos em contato com esse cliente para tentar renegociar essa dívida, o que o
atendente da loja ou do call center fazia no passado é, para tentar aumentar a taxa de
conversão desses descontos, ele já partia para níveis agressivos de patamares de
descontos em relação ao saldo devedor do cliente.
A mudança de estratégia foi a seguinte: mudar um pouco a forma de atingir esse
cliente e, junto com isso, diminuir a agressividade do patamar de desconto. Ou seja,
claro que você tem uma tabela com um limite onde você pode chegar, mas você não
precisa começar muito próximo desse limite, você pode ir descendo ao longo do nível
de dificuldade.
Foi essa lapidação da estratégia de renegociação que alteramos, e o efeito disso foi
até maior do que inicialmente esperávamos. Foi muito positivo de passar a contar mais
com esse ponto, e passamos a capturar margens muito mais saudáveis. Então, eu
diria que isso sim é recorrente, devemos ver esse patamar de nível de descontos
ficando presente, agora até o final do ano.
Não vejo motivo para que se altere essa estratégia, uma vez que, mesmo com esse
tipo de estratégia, os níveis de renegociação continuaram bastante altos. O nível de
inadimplência, o nível de atraso não foi afetado em nada por conta disso, muito pelo
contrário. Mesmo sendo mais conservadores no patamar de descontos, os níveis de
recuperação melhoraram. Então, tem tudo para continuarmos adotando essas
medidas.
Na segunda parte da sua pergunta, em relação à participação do cartão private label,
como esperamos reverter isso, em que momento. É claro que essa tendência não
muda de uma hora para outra. Desde os últimos dois anos, percebemos que o nível de
perda de participação vem se acentuando, principalmente em 2013, inclusive estamos
com uma gestão agora diferente, trocamos o Diretor da área de operação financeira
como um todo. A ideia é trazer mais um componente de vendas para esta operação,
um componente mais comercial, como abordar o cliente nas demais frentes, seja em
loja, seja através do call center, seja através das mídias eletrônicas. Então, diria que
essa mudança, de maneira como um todo, a ideia é, sem dúvida alguma, mudar a
tendência dessa curva. Diversas ações no call center começaram a ser feitas. No ano
passado, não sei se você se recorda, tivemos alguns problemas com o software do
call center; este ano a situação já está bem melhor.
Enfim, é uma tendência difícil de se reverter porque o cartão PL cada vez mais perde
espaço para o cartão embandeirado. Agora, o lado bom desta história é que nossa
operação com cartão embandeirado também vem crescendo. Então, um dos pontos
que imaginamos com aliado da Companhia para mudar essa trajetória da curva é
justamente a operação de cartão bandeira. Espero que com a maturação dos cartões
bandeira, que agora já estamos com 2,5 milhões de unidades, isso também ajude a
recuperar os patamares de cartão private label porque esse cartão bandeira é um
cartão híbrido, ou seja, dentro da loja Riachuelo ele funciona como um cartão PL.
Então, diria que essa frente também tende a nos ajudar.
Vitor Pascoal:
Perfeito. Muito obrigado, Tulio. Parabéns pelo resultado.
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Victor Falzoni, Brasil Plural:
Oi, Tulio. Bom dia. Minha pergunta é sobre o CAPEX de vocês. Queria saber se vocês
já têm alguma identificação, alguma direção de como está performando o top line que
faça vocês mudarem o plano de abertura de 40 lojas, que é mais ou menos parecido
com o que vocês tiveram no ano passado. Como vocês estão vendo isso?
Tulio Queiroz:
Certo. Victor, bom dia. O plano de expansão da Companhia continua e deve se manter
inalterado, ou seja, estamos com uma ideia de abrir aproximadamente 40 lojas por ano
até 2016. Ano passado inauguramos 43. É claro que ano a ano pode ser um pouco
mais, um pouco menos, dependendo também do nível de entrega das lojas por parte
dos shoppings.
É claro que, quando olhamos para essas safras mais jovens, a Companhia está
bastante satisfeita com o patamar de performance. Para você ter uma ideia, fazemos o
acompanhamento das safras aqui com bastante detalhe desde 2007, e da safra de
2007 até agora a pior safra está trazendo uma TIR nominal desalavancada de 23% ao
ano para o Grupo e a melhor está trazendo uma TIR nominal desalavancada de 43%
ao ano para o Grupo. Então, são dois patamares bastante atrativos. A Companhia
está, ao mesmo tempo, bastante madura nos critérios de aprovação de lojas novas.
Sabemos que, quando se pensa em abrir de 15% a 20% de expansão de área de
vendas, tem um risco operacional importante na mesa. É importante estar bastante
consciente dos riscos envolvidos, das métricas adequadas, exatamente isso a
Companhia melhorou muito nos últimos anos na nossa percepção, ou seja, todo e
qualquer projeto de investimento hoje para ser aprovado precisa trazer um retorno
mínimo de 20% ao ano, e essa meta vem sendo superada.
Agora, em relação a acelerar ou não, é claro que, quando olhamos para essa melhora
do modelo de negócio, e esse modelo, claro, começa a trazer mais margens e até
aqueles projetos aprovados lá atrás, com patamar de retorno, na hora que se melhora
a margem bruta, a curva de retorno melhora significativamente. É claro que anima
companhia. Também precisamos ter cuidado em sermos seletos na escolha das lojas.
O modelo de negócios está melhor, mas também não significa que todo e qualquer
projeto que se analise seja bom. Isso é um ponto chave aqui quando se pensa em
abrir uma loja.
Então, diria que esse patamar de 40 lojas, aproximadamente 80 mil m2 de área de
vendas por ano, é uma referência, não é uma regra congelada. Este ano pode ser um
pouco mais, ano pode ser um pouco menos, de acordo com o que enxergamos de
potencial desses pontos, desses projetos discutidos. Diria que, para este ano,
continuamos com a expectativa de 40 lojas.
E outro ponto que vale a pena destacar é que, no decorrer dos últimos dois anos já
observamos uma leve redução da área média das lojas, por conta de desenvolvimento
de formatos diferenciados. Hoje temos a Riachuelo Mulher, tem a Riachuelo que 70%
da área é Mulher e 30% é masculino, enfim. Temos formatos que nos propiciam
trabalhar, em alguns casos, quando o mercado exige áreas menores, com um nível de
retorno bastante alto. Este é outro ponto que nos anima e estamos cada vez mais
flexíveis e aderentes a perfis de empreendimentos bastante diferenciados.
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Então, ano passado mesmo foi um evento claro disso. Inauguramos lojas em
mercados extremamente populares na mesma semana em que inauguramos a loja da
Oscar Freire, e ambas as lojas performando muito bem.
Isso prova e sinaliza essa aderência ao formato de negócios da Companhia e começa
a mostrar também que o conceito de fast fashion começa a entrar para valer no
mercado brasileiro, onde fast fashion não tem exatamente – não foca exclusivamente
em uma classe social específica. Uma vez que você está fazendo moda a preço
acessível, todo mundo se interessa, porque o produto é modal. E uma vez sendo
modal, não importa se seu cliente é classe A, classe B ou classe C, todo mundo tem
interesse em comprar com preço acessível, porque a essência é, ele é modal, e isso é
o que mais importa.
E é essa a lógica que começamos a perceber no mercado brasileiro, que, até pouco
tempo atrás, era bastante diferenciado. Apenas as butiques ofereciam moda, enquanto
os demais players de mercado não ofereciam moda para valer. Neste conceito que
acho que a Companhia passa a capturar um detalhe bastante interessante.
Victor Falzoni:
Acho que está claro, Tulio. Obrigado.
Luiz Cesta, Votorantim Corretora:
Bom dia a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Queria que vocês
comentassem um pouco essa relação de inadimplência e de vendas. Esse trimestre
conseguimos ver um nível bastante baixo de inadimplência, um nível também bastante
bom de recuperação de créditos perdidos. Queria saber como vocês enxergam esse
trade off de inadimplência e de vendas, se vocês acham que é possível relaxar de
alguma forma um pouco mais as condições de crédito que vocês praticam para o seu
público com a alavancagem um pouco de vendas. Óbvio que tem o trade off de
inadimplência de vendas, mas queria saber como vocês analisariam isso, se vocês
dessem um pouco mais de crédito ou relaxassem um pouco as políticas de crédito,
você acha que o ganho de vendas seria superior à perda de inadimplência ou não?
Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão.
Tulio Queiroz:
Luiz, bom dia. Antes de entrar especificamente na sua resposta, queria só ressaltar
uma vantagem no que diz respeito a esse tema nas decisões aqui do Grupo. No
passado, era muito comum haver alguns trade offs internos na Companhia quando
esse tipo de discussão vinha à tona, porque tínhamos executivos da área financeira
medidos por indicadores específicos da área financeira, e tínhamos executivos do
varejo medidos por indicadores específicos do varejo, o que naturalmente trazia um
fogo cruzado no que diz respeito a decisões para o Grupo.
Esse conflito há alguns anos já sanamos, uma vez que todos os executivos do Grupo,
não importa se atuam diretamente na área financeira ou mais diretamente na área de
produtos ou mais diretamente nas lojas, todos os executivos, a principal parte da
remuneração, dos estímulos vem do retorno global para o Grupo. Então, isso traz um
direcionamento de percepção estratégica sempre pensando no máximo global da
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Companhia. Isso naturalmente gera equilíbrios de decisões bastante favoráveis e
discussões bastante construtivas no que diz respeito a esses elementos.
Então, diria o seguinte, entrando agora exatamente na sua pergunta, o nível de
inadimplência, temos percebido que está numa trajetória de melhora. Esperamos
passar esse 1S em patamares muito parecidos com os que foram os desse 1T. O
comportamento sazonal do 3T volta a subir um pouco, mas ainda abaixo do que foi
ano passado.
Agora, claro que, para responder se aumentássemos ou afrouxássemos um pouco
mais a política, se isso iria aparecer em vendas, precisamos olhar um pouco os
indicadores que temos. Então, por exemplo, é importante olhar para quanto os clientes
têm de crédito disponível ainda. Está faltando crédito disponível, isso pode ser um
limitador para ele fazer a compra ou não.
E olhando aqui para as nossas informações, a resposta é não. Ou seja, nossos
clientes têm crédito aprovado, então eles poderiam ter comprado. O limite de crédito
não foi limitador para se comprar mais. Então, nossa percepção é que não, nossa
ideia não é afrouxar a política de crédito para, junto com isso, tentar capturar um
deslocamento de vendas.
Outra discussão que já surgiu aqui também no passado é se alongássemos prazo,
mais ainda, conseguiríamos deslocar o nível de vendas para um patamar acima?
Nossa experiência mais recente também mostrou que não, quando decidimos fazer,
no final de 2012, vendas em 10x sem juros, esperando ver um deslocamento de curva
de vendas naquele momento, a Companhia não foi bem sucedida. Abrimos mão de
uma receita financeira importante, trouxemos mais riscos no alongamento do prazo, e
a venda não se deslocou.
Diria também que hoje em dia o cliente é menos dependente do private label do que
era, por exemplo, em 2004 ou 2005, quando o private label representava mais de 75%
das vendas. Hoje, nosso consumidor tem outros instrumentos de crédito quando ele
pensa em fazer compras em nossas lojas. Então, hoje, diria que o jogo está muito
mais no produto, no look modal, em ser capaz de responder ao que está performando
bem na área de vendas e reagir, ou seja, o mix está melhorando ao longo da estação,
do que tentar utilizar esses elementos de crédito como alavanca de crescimento de
vendas.
Luiz Cesta:
OK. Muito 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 de nossos contatos. Muito obrigado. Tenham
todos uma boa tarde.
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Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados do 1T14 da Guararapes Riachuelo está
encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.
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