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Sessão de Perguntas e Respostas
Pergunta:
Eu tenho duas questões. A primeira está relacionada com o crescimento a longo prazo da
companhia. Você mencionou diversas vezes que a sua intenção no longo prazo é dobrar
o número de lojas, dobrar o tamanho médio das lojas e dobrar as vendas por metro
quadrado. Você ainda acredita que isto é válido depois do forte rendimento que vocês
tiveram em 2005?
Resposta:
A primeira vez que eu falei sobre a estratégia 2x2x2 foi em 2003, e durante estes dois
anos nós cobrimos uma grande parte, pelo menos, do crescimento por metros quadrados,
então nós estamos renovando [...] reconhece nosso grande objetivo para os próximos 10
anos. Nós acreditamos que dobrar o número de lojas, dobrar o número de vendas por
metro quadrado e dobrar as vendas médias das lojas é perfeitamente possível, e isso nos
levará a, se nós considerarmos o crescimento do [...], eu estou também otimista acerca
deste [...] 8% a 10% da fatia do mercado, que é perfeitamente possível.
Eu acredito nisto fortemente, vamos dizer, no lado da oferta; no lado da demanda, nós
acreditamos que nós podemos dobrar o número de cartões Riachuelo em [...] também
podemos mais do que dobrar o ticket médio se você levar em consideração a tendência
decrescente da taxa de juros, e quase dobrar a freqüência de vendas. Existem alguns
bechmarks que realizam até 12 vendas por anos para o cliente deles, em média; [...]
como você pode ver, é crescer igualmente tanto no lado da demanda quanto no lado da
oferta.
Pergunta:
Eu tenho outra questão, referente à Inditext, a controladora da Zara. Eles são muito
eficientes em termos de produção vertical. Quando você acha que a Guararapes será
capaz de se igualar aos números de verticalização da Inditext?
Resposta:
Das vendas totais da Riachuelo, um pouco menos que 25% são produzidos internamente.
Na Inditext, pelo o que eu li gira em torno de 50%.
Nós estamos chegando agora em um campo completamente novo de verticalização, que
são os VAs, os produtos mais modais; e a vantagem da nossa verticalização é produzir
mais produtos modais, porque eles demandam justamente a agilidade que a nossa
companhia integrada verticalmente pode oferecer, pode mostrar.
Então, não posso prever quando isto irá acontecer, mas eu acho que é perfeitamente
possível de se repetir no Brasil [...] em produtos básicos, divididos entre fornecedores
internacionais e nacionais. Acredito que em algum ponto no futuro a nossa companhia
poderá repetir este modelo internacional com muito êxito.
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Pergunta:
Só mais uma pergunta, em relação à renda na região Nordeste; a população do Nordeste
enfrenta muito mais a renda mínima que nós temos no Brasil – se eu não estou
enganado, aproximadamente 55% da população no Nordeste recebe até dois salários
mínimos. Considerando isto e o fato de vocês serem a única das principais redes na
região, como você acha que o desenvolvimento das vendas será no Nordeste em
comparação ao resto do país?
Resposta:
Bem, é justamente por isso que estamos tão preocupados com os preços. Nossa
estratégia é oferecer as últimas tendências, mas com o menor preço possível, porque nós
estamos cientes de que dos 10 milhões de detentores do cartão de crédito da Riachuelo,
85% possuem uma renda familiar abaixo de mil reais; 75% da nossa base de
consumidores têm uma renda familiar inferior a quinhentos reais. Então nós nunca
poderemos oferecer um produto muito caro, por que sairemos do mercado.
Mas em termos do Nordeste, nós estamos muito otimistas quanto à região por que o PIB
alto [...] uma performance muito baixa no país como um todo, mas os Estados no
Nordeste estão alcançando um crescimento no PIB muito maior do que a média do país,
como resultado do turismo. Muitos Estados estão alcançando números recordes de
turistas e a atividade econômica na região é muito ativa. Então, nós nunca nos
afastaremos do ponto central da nossa estratégia que é buscar preços muito atrativos.
Isto está perfeitamente ligado às nossas preocupações.
Pergunta:
Como eu entendo, considerando que ocorra um aumento de 15% no salário mínimo do
país, vocês irão capturar isto mais no Nordeste do que no resto do país, porque vocês
terão um acréscimo de volume muito maior no Nordeste. Estou certo?
Resposta:
Sim. Eu acho que nós vamos tirar vantagem disto em todo o país. Nós já temos
operações em todas as cinco regiões, em todos os 21 Estados, então nós já temos uma
logística ao redor do país; nós também temos lidado por um longo tempo com gostos
diferentes, mercados diferentes do país, então isso nos possibilita [...] ao redor de todo o
país. Mas mais do que o crescimento do salário médio, eu penso que a maior [...] do
crescimento do poder de consumo dos consumidores brasileiros é o crescimento do
crédito. O Brasil ainda é uma das populações menos endividadas no mundo; enquanto os
americanos devem 360 dias de seus salários, no Brasil eles devem 15, 20 dias. Nós
acreditamos que se nós reduzirmos as taxas de juros, os brasileiros serão encorajados a
gastar não para os próximos 20 dias, mas 30, 40, talvez 90 dias. Isto representa um
crescimento muito maior no poder de aquisição, se você dobrar a renda.
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Pergunta:
Minha questão tem a ver com o capital de giro. Eu estava curioso – eu li que vocês
planejam gastar R$ 200 milhões em CAPEX este ano – então, como você vê as
exigências do capital de giro em 2006?
Resposta:
A geração de caixa da companhia, em nossa previsão longo prazo, suporta perfeitamente
o plano de expansão da companhia. Principalmente por causa do aumento das vendas
com juros, o que nos permitiu repassá-la para os bancos parceiros. Por exemplo, em
dezembro, essas vendas representaram quase 50% do total de vendas financiadas. Então
é uma outra fonte forte de caixa para a companhia, nossa previsão é a de que nós não
iremos precisar recorrer a outros recursos que não seja o nosso caixa gerado
internamente.
Pergunta:
Provavelmente o que você está dizendo é que você está monetarizando, ao mesmo
tempo em que você está securitizando alguns de seus recebíveis. Se se adicionar (...) seu
credor em R$ 391,1 milhões. Se você tivesse suas Contas a Receber em seu Balanço,
qual seria o total das Contas a Receber em Aberto neste momento?
Resposta:
50% de nossos recebíveis vão para bancos, o que representa de 35% a 40% das vendas
totais. No passado, antes do começo do plano com juros, nós suportávamos todos estes
recebíveis. Isto, eu diria, aliviou.
Sim, nós estamos exigindo menos dos bancos, de fundos de terceiros, por que pelo
menos 34% do total de vendas nós não temos mais que financiar com os nossos próprios
recursos, nós securitizamos isso aos bancos.
Pergunta:
Então é certo dizer que você recebeu aproximadamente outros R$ 390 milhões que foram
securitizados e que estão fora do Balanço, ou é um pouco menos que isso?
Resposta:
Sim, R$ 390 milhões estão em nossa Folha de Balanço. Se nós não tivéssemos
descontado as vendas com juros, este valor alcançaria R$ 600 milhões. Então, são
somente R$ 300 milhões, porque nós descontamos 30% do total, quer dizer, R$ 300
milhões com bancos.
Pergunta:
Com respeito ao Midway, parece que foi muito melhor do que o planejado, mostrando
98% pelo menos. Eu estava curioso, vocês serão capazes de coletar Luvas sobre o
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aluguel das lojas, quando você vê o retorno dos investimentos no Midway, não é incomum
que muitos players do setor de lojas de departamentos se tornem empreendedores de
Shopping-centers na América Latina, uma vez que eles tendem a agregar um valor
significativo ao projeto. Além disso, vocês parecem ter um fluxo de caixa muito bom,
então, poderíamos esperar ver um ou dois outros Shopping-centers para 2007 e 2008?
Não, nós não temos planos para outros shopping-centers, isso foi uma ocasião especial.
Era um pedaço de terra quando tínhamos a fábrica no passado, que se mudou para uma
cidade industrial, ao lado da capital. Não existe mais a combinação destas circunstâncias
tão peculiares que nos levasse a fazer este investimento.
O montante das “Luvas” não foi muito representativo, eu diria que cerca de R$ 30
milhões, o que nos ajudou a custear 20% do custo total da construção do Midway. E nós
esperamos que a receita dos aluguéis seja em torno de R$ 40 milhões este ano. Mas, eu
acho que nós temos 5 anos para amadurecer isto, então, nós esperamos que o Midway
Mall provavelmente cubra seus custos entre 4, 5 anos, o que nós acreditamos ser ainda
um ótimo investimento.

