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Rubem Couto, Itaú BBA:
Bom dia. Na verdade, tenho duas perguntas rápidas. Primeiro, vocês podem falar um
pouco mais sobre a margem bruta de mercadorias? Ela teve um trimestre um pouco
ruim na comparação ano contra ano, mas em uma base já bastante difícil. Vocês
podem só dar uma cor do que tem acontecido aqui, número de remarcações? Como
vocês estão enxergando o ambiente competitivo hoje e o que nós podemos esperar
para o 4T também?
E uma segunda pergunta era mais um update sobre o benefício fiscal de ICMS, se
existe alguma chance ou negociação para o benefício fiscal de custeio atual passar a
ser um benefício de subvenção investimento, e que eventualmente poderia passar a
ser excluído da base de cálculo do IR de vocês. Vocês podem dar um pouco mais de
cor sobre isso também? Obrigado.
Túlio Queiroz:
Em relação à margem bruta, acho que tem alguns elementos para nós discutirmos. O
primeiro deles é um ponto que eu adiantei na apresentação, referente à atividade
econômica da economia real. Realmente, tanto a parte de venda quanto a parte de
margem reflete esse nível de dificuldade. Olhando os números do setor de varejo
como um todo, também fica bastante claro esse nível de dificuldade de performance
apresentada ao longo do trimestre.
E é uma dificuldade de várias frentes. Então, percebemos uma dificuldade maior de
fluxo, de conversão do fluxo existente, e aí por diante.
Agora, um ponto que chama a atenção e que é positivo, olhar por dentro os nossos
números é o seguinte. Como a Companhia vem em um ritmo de ramp-up da operação
de celular, naturalmente o celular tem uma margem bruta menor, o que puxa a
margem bruta geral de mercadorias um pouco para baixo. Se nós olharmos por
dentro, excluindo o efeito do celular, a margem bruta de mercadorias já apresentaria
um crescimento ano contra ano de aproximadamente 1 p.p.
É claro que eu concordo com você que a nossa base de comparação principalmente
ao longo do 2T15, 3T15, é baixa. Então, nós também esperávamos e gostaríamos de
uma recuperação de nível de margem até maior do que essa. Mas aí volta ao primeiro
ponto que eu mencionei aqui, realmente dessa dificuldade da economia real, de
combinarmos o nível de crescimento de same-store sales, com crescimento de
margem saudável.
No mais, a Companhia vem de um movimento de uma coleção mais bem estruturada,
bem coordenada. Recentemente nós concluímos o projeto do CD que passa a trazer
um nível de assertividade de reposição e de reação ao que está ocorrendo na área de
venda muito maior, o que nos deixa animados nesse processo estratégico para os
próximos trimestres, olhando para um horizonte um pouco mais para frente.
Agora, o nível de dificuldade da economia real permanece. Não tenho a menor dúvida,
é algo que nós ainda devemos conviver ao longo dos próximos trimestres.
Rubem Couto:
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Só se eu puder fazer um follow-up nesse ponto dos celulares, hoje das mercadorias
nos 9M ou até no trimestre, quanto ele representa das vendas de mercadoria?
Túlio Queiroz:
Esses são assuntos que nós discutimos bastante aqui dentro do Grupo, e nós
preferimos não abrir esses números para garantir o elemento estratégico dessa
operação. É uma operação dentro do ramp-up, nós devemos entrar para valer no
segundo ano de operação agora a partir do ano que vem. É uma operação que
estamos muito satisfeitos com o nível de desempenho. Pelo menos por enquanto nós
preferimos preservar os principais indicadores.
Eu só aproveitei para dar um overview em relação ao desempenho de margem porque
é algo natural. Esperava realmente um nível de reação de margem bruta maior a partir
desse trimestre, por isso aproveitei para dar esse disclosure um pouco mais por
dentro. Mas eu não vou abrir tantos detalhes.
Rubem Couto:
Tudo bem. Obrigado.
Túlio Queiroz:
Entrando para a sua segunda pergunta, em relação ao incentivo de ICMS, e em
relação à questão da subvenção para investimentos, isso é algo que nós já
trabalhamos aqui internamente. Então, efetivamente a partir desse ano o incentivo de
ICMS que efetivamente foi utilizado para a realização de investimento, ele não afeta,
ele não é tributado.
Então, já nesse trimestre apropriamos na linha de IR o valor referente ao ano de 2011
e 2015, já estamos fazendo esse elemento para 2016.
Não sei se tem mais alguma pergunta em relação ao incentivo de ICMS, ou era
exatamente só esse ponto.
Rubem Couto:
Você consegue aproveitar de forma retroativa o que já foi investido? Acho que essa é
minha última, senão está ótimo.
Túlio Queiroz:
Sim, nós apropriamos isso na linha de IR nos valores referentes a 2011 a 2015 já
nesse trimestre.
Rubem Couto:
Perfeito. Obrigado.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Túlio Queiroz, CFO, para as considerações finais.
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Túlio Queiroz:
Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, e dizer que todo o time
está disponível através dos contatos da área de relações com investidores. Muito
obrigado. 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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“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da
qualidade do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos
ou prejuízos que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta
transcrição. Este documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o
conteúdo deste documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela
MZ. Por favor, consulte o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais
condições e termos importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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