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Guilherme Assis, Brasil Plural:
Bom dia. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho duas perguntas, na
verdade. Na primeira, queria entender um pouco sobre o seu crescimento de vendas e
o same store sales, que vemos que veio um pouco abaixo do ritmo que vocês estavam
tendo. Eu entendo o efeito calendário e Copa do Mundo, mas o crescimento de top
line veio saudável. Queria entender se isso pode significar que as lojas novas, que
estão ainda em processo de maturação, estão performando bem, ou acima da média.
Queria saber se é essa a sua visão.
A segunda pergunta é sobre essa receita de R$26 milhões de fee de cartão, se
devemos considerá-la como recorrente daqui para frente. São essas as perguntas.
Obrigado.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Guilherme. Em relação à performance de vendas, que é a primeira parte da
sua pergunta, temos que destacar realmente esse crescimento da venda total do
Grupo. Principalmente na hora em que olhamos a distância de venda total com same
store sales, isso traz algumas reflexões, inclusive internas para a Companhia.
O primeiro ponto, sem dúvida alguma, é uma melhor performance das lojas
inauguradas, a maior parte delas já dentro de um novo conceito, um conceito mais
clean, que expõe melhor o produto, onde o produto passa a ser efetivamente o foco
principal da loja, uma vez que agora, sem dúvida, as coleções estão trazendo um
componente de moda cada vez maior; enfim.
Isso tem duas coisas: na hora em que analisamos a performance das lojas novas, elas
têm trazido números melhores do que inicialmente aprovados, tanto em nível de
retorno e, principalmente, no desempenho de ano um e ano dois.
Esse bom desempenho de ano um e ano dois pode ser efetivamente um
deslocamento como um todo da curva de vendas projetada, ou seja, vamos vender
mais por m² do que inicialmente imaginávamos; ou isso pode representar uma
antecipação do processo de maturação, que tradicionalmente é em torno de cinco
anos e agora está ocorrendo cada vez mais próximo a três anos.
Então, ainda é um pouco cedo para chegarmos a essa conclusão, mas, sem dúvida,
uma frente ou outra são pontos positivos em relação a essas lojas novas.
Outro ponto que discutimos internamente em relação a essa distância é o fato de
grande parte das nossas principais lojas, de grandes volumes de venda, estarem
presentes na região Nordeste, que realmente foi uma região que sofreu bastante em
termos de desempenho nesse trimestre, enquanto em outras regiões onde temos
menos, como a região Sul, tivemos um desempenho muito forte, como citei, da ordem
de 14% no loja a loja.
Sem dúvida, se tivéssemos uma participação maior de lojas mais significativas na
região Sul, o número também teria sido diferente. Nossas principais lojas estão no
Nordeste e sofreram um pouco mais.
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Mas aí vem outra discussão: por que essa diferença de performance entre as regiões?
Aí tem alguns pontos para discutirmos aqui. Um pouco que chamou a atenção
especificamente nesse trimestre foi o comportamento da temperatura entre as regiões.
Sabemos que o Nordeste nunca teve inverno rigoroso, e nem era essa a ideia, mas
realmente nesse 2T, o que vimos, e podemos lembrar de alguns jogos da Copa do
Mundo, durante os jogos na região Nordeste fazia mais de 30º. Tradicionalmente não
há inverno, mas são temperaturas mais amenas, não realmente uma temperatura de
verão.
Enquanto na região Sul não foi aquele inverno tão rigoroso, mas as temperaturas
caíram. Efetivamente, a coleção de inverno conseguiu performar na região Sul. Aí tem
uma diferença importante.
Em relação à segunda parte da pergunta, quanto à receita da operação financeira, tem
dois componentes. Primeiro, a operação financeira como um todo está sob uma nova
gestão. Então, sem dúvida alguma, estamos trazendo alguns componentes comerciais
diferenciados.
Eu diria que essa receita específica foi de intercharge, e parte dela, em torno de R$14
milhões, é não recorrente, e a outra parte que você mencionou é recorrente. Essa
parte não recorrente refere-se a uma receita de intercharge, aquela que você recebe a
todo momento em que faz uma transação com seu cartão emissor, o que você emitiu,
que é mais ou menos 1% do valor transacionado.
Guilherme Assis:
Essa é a recorrente?
Tulio Queiroz:
R$14 milhões são não recorrentes, o restante é recorrente.
No mais, na operação como um todo temos mudado alguns drivers, sempre no que diz
respeito à estratégia comercial. Como mencionei na apresentação, uma mudança
importantíssima foi a questão de começar a oferecer produtos de empréstimo pessoal
para os cartões embandeirados, que são uma base importante, uma base de
qualidade quando olhamos a base total de cartões da Companhia.
Outro ponto é a questão de tomar um pouco mais de cuidado no momento de
renegociação de crédito antigos; ou seja, explorar um pouco mais a tabela autorizada
de concessão de desconto a ponto de oferecer um desconto, mas não trabalhar com o
máximo disponível.
Então, forçar um pouco a captura de margem via essa concessão de descontos. Isso
tem funcionado de forma bastante eficiente.
Além disso, gerenciar a operação do cartão bandeira de forma com que ela consiga
ganhar um pouco mais de corpo, de forma um pouco mais rápida. Hoje, estamos com
mais de 2 milhões de cartões, mas temos números que, em nossa opinião, podem
melhorar ainda mais. Por exemplo, o nível de clientes que pagam o mínimo, que é de
onde vem boa parte das receitas.
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Enfim, tem alguns drivers que eu diria que ainda estão no início e que, em nossa
opinião, ainda têm oportunidade para trazer melhoras para a operação.

Guilherme Assis:
OK. Tulio, se eu puder voltar à primeira pergunta, acho que você mencionou um ponto
muito interessante em relação à maturação das lojas, que vocês estão vendo algum
indício de que essa maturação está acelerando e poderia ser em três anos, e não nos
cinco anos normais. Isso pode também querer dizer que a loja no seu modelo novo irá
maturar em um patamar de venda por m², ou venda por loja, maior? Ela chegará aos
três anos e continuar crescendo? Vocês já fizeram alguma análise nesse sentido, tem
algum indício assim, ou por enquanto é só que a maturação está mais acelerada e
ponto?
Tulio Queiroz:
Principalmente em relação a esse modelo novo, Guilherme, não conseguimos ainda
ter essa conclusão, porque o modelo é bem recente. O que temos é o deslocamento
positivo em relação ao aprovado no Comitê de Investimentos; temos lá um valor de
venda esperado para o ano um, ano dois, ano três, e o realizado tem performando
positivamente nessa expectativa inicial.
Então, podem ser as duas coisas. Ainda não temos a resposta exata. Pode ser que ela
atinja a maturidade mais rapidamente, mais perto do ano três, e fique madura, deixe
de crescer em ritmo acelerado daí para frente; ou que não, que ela continue crescendo
e realmente atinja um patamar maior de venda por m² ou de venda por loja.
É claro que todos os esforços da Companhia, com tudo o que vem sendo
implementado, de reagir mais com o mix em relação à performance real das lojas etc.,
tudo isso é direcionado à captura de mais venda por m² e também com mais margem,
os dois efeitos combinados.
Todas as discussões aqui essencialmente vão nessa direção, seja investimento maior
no time de estilo, seja toda uma discussão logística, todos os investimentos que serão
feitos nos CDs, toda a questão da integração de fábrica e varejo. A essência é que se
ofereça um mix mais atrativo para que se venda mais por m² e se capture mais
margem.
E também, é difícil você isolar os dois fatores; o quanto disso veio de modelo de loja
específica, o modelo mais clean, que deixa o produto mais evidente, e quanto veio de
toda essa mudança interna referente ao modelo de negócio. É claro que nem faz
sentido, também, separar esse tipo de análise.
Guilherme Assis:
Entendi. Só uma última questão, então: como está a performance de vendas depois do
trimestre? Como foi julho? Você acha que já teve um rebound no seu same store?
Como vocês estão vendo?
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Tulio Queiroz:
Quando escrevemos o guidance no release, ele é escrito exatamente baseado na
performance que observamos. O que vimos foi esse comportamento levemente
superior ao reportado no 2T14, a esses 2,4%.
Mas precisamos lembrar que a base de comparação é bem diferente nesse 3T. É uma
base de dois dígitos, de 10,1% de crescimento de same store sales. Então, na hora
em que fazemos a leitura do biênio, sem dúvida alguma é um ritmo mais forte. Mas é
exatamente nesse número que nos baseamos para escrever o guidance do release.
Guilherme Assis:
Está ótimo, Tulio, Obrigado.
Andrea Teixeira, JPMorgan:
Bom dia. Obrigada por pegarem minha pergunta. Tulio, acho que você já explicou bem
a execução, mas para falar um pouco do crédito agora, obviamente vocês tiveram uma
oportunidade no volume, não só em crescer o crédito com o volume do crescimento de
vendas, mas também um pouco acima. Eu imagino que os competidores ficaram um
pouco menos capitalizados, talvez, e vocês tiveram a oportunidade de aumentar. E
claro, vocês aumentaram também as provisões.
Então, só quero entender um pouco como estão essas novas safras, e a qualidade de
crédito que você está vendo agora nessa nova leva que entrou. Se isso lhe dá alguma
preocupação para o futuro, e se você continuará crescendo esse volume de
concessão. Você deve ter melhorado a aceitação do cartão; se pudesse também nos
dar uma ideia de como está a aceitação do novo cartão.
Tulio Queiroz:
Obrigado, Andrea. Nossa estratégia de crédito, você pode imaginar que é resultado de
uma série de conversas e discussões internas; como estaria o nosso apetite para isso,
uma vez que os sinais amarelos macroeconômicos são os mesmos nas nossas
discussões. Quando olhamos para 2015 e 2016, temos as mesmas dúvidas e o
mesmo nível de incerteza de todos vocês.
A questão toda que notamos é que haveria, e há, sim, uma oportunidade em nosso
modelo de operação financeira para crescer a carteira sem alterar os critérios da
política de crédito. Isso notamos de forma bastante clara.
Essa nova gestão, sem dúvida alguma, está trazendo um componente comercial mais
forte. O Diretor da Operação Financeira hoje, que é o Flavio Amadeu, vem de
operação de loja, conhece o ambiente de loja, conhece como ofertar os produtos de
forma adequada no ambiente de loja, sabe a importância de cada um dos
componentes da loja na oferta e na conversão desses tipos de produto.
Em nenhum momento foi discutida mudança na política de crédito. Não estávamos
dispostos a assumir mais riscos de forma estrutural. Sabíamos que havia clientes, sim,
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com o mesmo perfil de risco que aqueles que estávamos expostos a ofertar crédito,
mas que não estavam sendo acessados.
Os números de crescimento refletem muito essa linha de pensamento. Um exemplo
claro disso é a operação de cartão bandeira, onde a melhor parte dos melhores
clientes já tem o cartão bandeira – ou seja, tem o Cartão Riachuelo Visa, Riachuelo
MasterCard – e não estava sendo ofertado nenhum tipo de operação de crédito, de
parte de alguns produtos. Só para dar um exemplo claro de oportunidade de oferta e
de conversão.
Além disso, é incrível como algumas oportunidades são extremamente simples, como
o assunto da melhora da margem via um menor nível de desconto no momento da
renegociação de créditos antigos. Isso tem contribuído, também, de forma bastante
satisfatória na margem da operação.
Então, quando você me pergunta como imaginamos o nível de perda das safras atuais,
estamos bastante confiantes nos números, bastante tranquilos em relação à projeção
de nível de perda, e não esperamos, inclusive, que esse nível fuja de qualquer nível
histórico, inclusive já apresentado nesse quadro presente no release.
No nível histórico de perda sempre foi perto de 7%, e sazonalmente existe uma
pressão maior no 3T, esse número deve ir para mais próximo de 6,5%, mas deve se
manter no máximo até 7%. Essa é nossa expectativa hoje até o final do ano,
totalmente dentro do nível histórico da Companhia.
Outro ponto importante é uma equalização bastante interessante do nível de perda por
região ou por praça. Porque esse número que mostramos, claro que é um número
macro, uma grande média, mas essa gestão tem que ser praça a praça, mercado a
mercado. Não adianta eu ter um nível de perda de 12% em uma praça e de 2% na
outra. Meu número médio até ficaria interessante, mas eu estaria perdendo nas duas
pontas: com um nível muito alto, estaria perdendo efetivamente na ponta da perda, e
no nível mais baixo estaria perdendo uma oportunidade de venda.
Então, também existe uma proximidade do nível de perda por mercado bastante
alinhada a essa média do Grupo.
Olhando as safras jovens, não enxergamos nenhum deslocamento representativo, a
ponto de colocar em risco a nossa projeção de nível de perda, inclusive para
empréstimo pessoal.
No empréstimo pessoal, como mencionei, estamos trabalhando um novo volume,
saímos de aproximadamente R$150 milhões para pouco acima de R$200 milhões.
Mas R$200 milhões é uma carteira extremamente razoável para o porte da
Companhia. O que não fazia sentido é operar com uma carteira e um produto em
valores tão pequenos. Foi mais um ajuste e uma adequação de porte do que qualquer
mudança estrutural.
Inclusive, quero deixar bastante claro que, mesmo no crescimento da carteira de
empréstimo pessoal, que foi mais acentuado, não existiu nenhuma alteração na
política de crédito, nos principais drivers de concessão de crédito dentro do nosso
credit score.
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Andrea Teixeira:
Obrigada pelo detalhe, Tulio. E só para entender, o nível de perda do cartão
embandeirado está semelhante ao cartão normal ou tem uma distinção? Ou ele pode
ser até menor? Porque imagino que no cartão embandeirado vocês só estão aceitando
pessoas que tenham histórico com o Cartão Riachuelo, correto?
Tulio Queiroz:
Correto, Andrea. Estamos exatamente nessa fase. O nível de perda do cartão
bandeira é menor que o do cartão PL exatamente por esse motivo. É um cliente de
maior qualidade, um cliente com nível de relacionamento muito mais intenso com a
Companhia.
E o cartão bandeira passa a ser, inclusive, um instrumento muito mais importante na
vida daquele cliente, porque, obviamente, com esse cartão ele transaciona onde bem
entender, em qualquer ambiente comercial. Por enquanto estamos nessa fase onde o
nível de perda ainda é menor que o do cartão puramente PL.
Andrea Teixeira:
Perfeito. Obrigada.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Bom dia. Tulio, tenho duas perguntas rápidas. A primeira é com relação à precificação,
o aumento nos preços e repasse de inflação: você se sente confortável nesse espaço
de repassar a inflação ao consumidor, ou estão sentindo que no ambiente macro atual,
e dada a confiança do consumidor, até porque o consumidor está sofrendo, tem
menos espaço para repassar, poderá sobrar um pouco, se não através da margem,
pelo menos para contrapor isso com ganhos de eficiência.
A segunda pergunta é sobre as novas lojas que vocês estão abrindo, e lojas antigas
onde estão renovando os contratos de aluguel dentro dos prazos normais, vocês estão
sentindo que está abrindo mais espaço para negociar os aluguéis para baixo? E como
isso deve, talvez, impactar as despesas para frente? Obrigada.
Tulio Queiroz:
Obrigado, Irma. Quanto a sua primeira pergunta, em relação a posicionamento de
preço, ou à possibilidade de repassar em preço toda a pressão inflacionária, eu diria
que inflação talvez seja o principal risco quando analisamos o nosso negócio. E vimos
já há alguns meses, alguns anos com uma inflação bastante acentuada, pressionando
o custo de vida dos nossos consumidores.
Sabemos também que nosso perfil tradicional de consumidor tem uma renda média
pouco acima de R$2 mil por mês. Então, sem dúvida, com qualquer inflação,
principalmente associada a alimento, à moradia ou a transporte, o efeito em valor
disponível para consumo em nossas lojas é muito forte.
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E quanto ao nosso cenário para o final de 2014 e para 2015, temos exatamente as
mesmas informações que vocês. Também temos esses mesmo níveis de preocupação.
Sem dúvida, repassar preço será algo cada vez mais difícil.
O que buscaremos é oferecer cada vez mais moda, é mexer com o mix. Tentaremos
trazer um produto mais modal, um produto de mais valor agregado, com preço
competitivo, que ainda assim melhore nossa margem, do que ficar repetindo aqueles
produtos de menor valor agregado, onde a questão de repasse de preço fica
claramente percebida.
Acho que a estratégia é mexer com o mix, mas, sem dúvida, sem esquecer da
importância da presença de P1 e P2 no mix, ou seja, os preços mais baixos. Mas o
fato de serem P1 e P2 não significa que não possamos transformar esses produtos em
produtos mais modais e mais interessantes.
Olhando para o nosso mix de produto, ainda existe muita oportunidade em nossa base
de pirâmide de preço. Sabemos que há alguns produtos já com qualidade superior,
com elementos de moda diferenciados, e que podemos ainda extrair alguma coisa no
que diz respeito a preço, levando, junto com essa expansão de preço, um valor
percebido em que ainda faça sentido o cliente pagar um pouco mais.
Então, eu diria que a estratégia será muito mais em trabalhar mix, trabalhar elementos
modais, do que puramente pegar e transferir essa pressão inflacionária, porque, sem
dúvida, o ambiente macro tende a continuar difícil.
Indo para a segunda parte da sua pergunta, no que diz respeito à renegociação de
aluguéis e oportunidades, sabemos que há algumas mudanças importantes no que diz
respeito à relação dos shoppings com alguns lojistas, principalmente os satélites, mas
a disputa por crescimento no ambiente das âncoras continua bastante forte.
Podemos observar que todos os principais concorrentes que operam âncora mantêm
seus níveis de investimento, mantêm seus planos de expansão; temos agora a
chegada de alguns players internacionais. Naqueles equipamentos, naqueles
shoppings que se sabe que serão shoppings bons, o nível de disputa continua
arrojado.
Mas é claro que oportunidades de renegociação e de discussão caso a caso precisam
ser exploradas e discutidas. Isso, inclusive, já faz parte do nosso plano para 2014, e
fará parte do nosso plano para 2015.
Mas eu diria que são pontos específicos. Não vimos ainda uma mudança significativa
no ambiente de âncora no sentido macro, porque os principais players continuam
mantendo seus níveis de investimento, principalmente na discussão em que o nível de
preços é maior, que são aqueles shoppings mais atrativos, que se sabe que são os
melhores em seus mercados.
Irma Sgarz:
Muito obrigada.
Operadora:
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Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra aos palestrantes para suas
considerações finais.
Tulio Queiroz:
Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, e dizer que todos aqui
presentes estão à disposição para perguntas adicionais através de nossa área de
Relações 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 agora.
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