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Guilherme Arruda, UBS Pactual:
Bom dia a todos. Eu queria que vocês passassem para a gente uma idéia do guidance
para abertura de lojas para 2008. O que vocês têm em mente em relação às lojas que
vão abrir? Quantas vocês já têm assinadas, já identificaram o lugar e tudo mais?
Nilton Rocha:
Para 2008, nós temos uma previsão entre 14 e 17 lojas aproximadamente. Algumas
dessas já foram devidamente assinadas, outras estão em fase final, e temos um terceiro
lote em um estágio que eu diria bastante adiantado. Mas o nosso número gira em torno
disso.
Guilherme Arruda:
Ótimo. Há mais reformas a serem feitas no ano que vem?
Nilton Rocha:
Temos também. O programa de remodelação das lojas continua. Nós deveremos fazer
pelo menos umas cinco reformas de âmbito geral nas lojas, e outras reformas menores.
Guilherme Arruda:
Certo. A segunda pergunta tem a ver com o aumento do nível de perdas. Eu queria saber
de vocês o quanto disso que vocês acham que é recorrente. Eu vi no release a
explicação mais setorial, a visão de vocês de que isso seria explicado pelo aumento do
endividamento da população e tudo mais, mas enfim, eu queria saber da opinião de
vocês quanto disso também pode ser um pouco company específico.
Talvez a região onde vocês estão, a forma como vocês estão emprestando, a questão do
controle de risco, esse tipo de coisa. Porque quando a gente olha os números setoriais,
não encontramos essa piora tão grande que a gente viu aqui. Não sei também se parte
disso é não recorrente.
Túlio Queiroz:
Realmente, existe esse elemento macroeconômico para explicar parte desse aumento
registrado nesse trimestre. Se você observar a curva da linha de perda do Cartão
Riachuelo, existe realmente uma sazonalidade entre os trimestres.
O 3T é realmente onde a gente atinge o pico de nível de perda durante o ano, em função
de vencimentos com nível maior de risco em função de uma concentração de vendas
com juros principalmente nas vendas em datas comemorativas, como ocorre no fim do
ano, na comemoração de natal.
Realmente, parte desse aumento do nível de perda são de quesitos macros, realmente o
grande responsável pela evolução, saindo de 8% e passando dos 10% nesse trimestre, é
essa questão da sazonalidade trimestral. Provavelmente, vamos ver esse nível de perda
recuando durante o 4T, e novamente durante o 1T, assim como ocorreu no ano passado.
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Guilherme Arruda:
OK. Obrigado.
Gustavo Oliveira, Citi Group:
Bom dia. A minha pergunta é em relação à margem bruta que melhorou bastante. O
quanto você acha, ano a ano, que isso pode ser atribuído à integração com as plantas de
manufatura da Guararapes, ou o quanto é atribuído às condições do tempo, que foram
melhores esse ano?
Túlio Queiroz:
O grande responsável pelo aumento da margem bruta nesse trimestre foi esse processo
de maior integração entre Riachuelo e Guararapes. Esse trimestre marca uma forte
aceleração do nível de integração. Pela primeira vez durante os últimos três anos,
superamos a marca de 30% dentro das vendas da Riachuelo sendo composta por
produtos Guararapes.
E o mais importante, que é de onde sai esse aumento de margem, é da maior
capacidade da Guararapes de atender as necessidades de moda da Riachuelo. Durante
os últimos dois anos, foram feitos fortes investimentos nas plantas, através da aquisição
de maquinário, exatamente para ser capaz de produzir os elementos de moda e
desenvolver a parte de produção de produtos femininos.
Eu diria que o principal responsável por esse aumento de margem bruta foi essa maior
integração. Tanto que se você observar, de forma isolada, os números da Riachuelo e da
Guararapes, ambas apresentam uma redução da margem, porém no consolidado, um
aumento expressivo em função desse processo.
Gustavo Oliveira:
OK. E vocês acham que isso pode melhor ainda mais?
Túlio Queiroz:
Sem dúvida. Na verdade, estamos no início desse processo de aceleração de integração.
Como eu disse, pela primeira vez superamos a marca dos 30%, mas imagine que a
Guararapes está no início do segundo turno de produção, em algumas importantes
plantas de sua produção. É natural que você já tenha estrutura de custo em função da
contratação de funcionários, em função do início das atividades desse segundo turno,
mas o nível de produtividade desse segundo turno de produção ainda tem muito a evoluir.
E passar a contribuir, conseqüentemente, para o nível consolidado de margem.
Gustavo Oliveira:
Está certo, obrigado.
Vagner Salavarry, Geração Futuro:
Bom dia a todos. Considerando que vocês estão comentando que está indo com um novo
nível de integração fabril entre as fábricas da Riachuelo e da Guararapes, eu queria ter
uma idéia do que podemos ver para 2008 em termos: vocês pensam mais em impacto
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positivo de vendas consolidadas? Podemos pensar também numa continuidade de ganho
de margem bruta? Vai ser focado mais no ganho de margem, mais no ganho de vendas?
Eu queria ter uma analise de vocês também para o 4T e para os próximos exercícios, o
que podemos ter de evolução em vendas da Companhia, dado que a evolução nesse
trimestre ainda não está nos níveis que vocês imaginam, acredito eu?
Nilton Rocha:
Realmente não está. Esse percentual do último trimestre não estava nos nossos planos.
Como o Túlio falou, esse processo de integração com Guararapes, agora de forma mais
acelerada, gera algumas distorções iniciais que são previstas – não são desejadas, mas
previstas –, e que aconteceram ao longo desse ano, e principalmente no último trimestre.
Acreditamos que, isso detectado, como já o fizemos, temos todas as condições de
arrumar todo esse processo, que é pesado, intenso e movimenta milhões e milhões de
peças entre Guararapes e Riachuelo. Mas isso funcionando a pleno como nós
acreditamos, sem dúvida gerará margens melhores no ano que vem e conseqüentemente
o aumento natural das nossas vendas.
Isso faz parte de todo esse aprendizado e de todo esse investimento que foi feito, tanto
em pessoal como em maquinário. Isso demanda um certo tempo naturalmente para ser
maturado. Achamos que nesse trimestre estamos pagando um pouco esse preço, desse
aprendizado mais acelerado. No próximo trimestre, é possível que o nível de vendas
deva aumentar, talvez não substancialmente.
Imaginamos para o ano que vem uma situação bastante diferente, com esse processo já
bem adiantado e consolidado, e que nós possamos desfrutar dessa integração, coisa que
nenhum dos nossos leais concorrentes nenhum deles têm isso aqui no país.
Vagner Salavarry:
Então, considerando até a questão de automação do centro de distribuição, que eu
imagino já deve estar acontecendo um projeto-piloto, considerando essa questão do
aumento da verticalização que vocês estão trabalhando, melhoria no processo de
automação nos centros de distribuição, e essa verticalização certamente com produtos
Vale a Pena em maior número nas lojas, nós podemos analisar que o momento atual
está sendo de transição do modelo anterior para essa proposta nova, e que os resultados
vão ocorrer ao longo de 2008 mais sensivelmente, é isso?
Nilton Rocha:
Você usou a palavra certa: é transição. Nós estamos nesse momento em transição. Bem
lembrado o que você falou do CD, nós estamos com um projeto de automação aqui no
CD de São Paulo, um projeto-piloto e que deverá se estender ao ano que vem e que já
começa a ter seus resultados.
Nós estamos em vias de contratar um novo sistema operacional de controle de estoque,
planejamento, distribuição, markdown, que deverá acontecer até o final desse ano, e que
também deveremos usar para o ano que vem.
Intensificaremos todo esse processo de VA e VPs que já existem na Guararapes. E
também investiremos no ano que vem mais no marketing da empresa, coisa que até um
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tempo atrás nós tínhamos suspendido por conta de nossa estratégia anterior, mas que
agora entendemos ser necessário porque as lojas comportam novamente esse
investimento mais pesado em marketing, e deveremos fazer isso com maior intensidade
no ano que vem. Portanto, esperamos para o ano que vem, como vocês, que os
resultados sejam realmente bem melhores que foram esse ano.
Vagner Salavarry:
E na parte financeira, as operações financeiras estão dentro daquilo que vocês
esperavam, como o Túlio comentou de sazonalmente um aumento um pouco maior de
perda de crédito, mas algo dentro daquilo que já era esperado, nenhuma novidade?
Nilton Rocha:
Exatamente, em linha do que nós já imaginávamos. Esse pico que existe normalmente
em setembro, mas que tende a ceder até dezembro e permanecendo com essa
descendência até março. E a partir do empréstimo pessoal, da mesma forma, está em
linha com o que imaginávamos, são comparações superavitárias, que continuam a
merecer nossos investimentos.
Eu queria comunicar também que a partir de abril do ano que vem, nós devemos operar
nossa financeira própria, já fazendo todos os financiamentos de nossas vendas, e
empréstimos pessoais também.
Vagner Salavarry:
OK. Muito obrigado.
Luiz Felipe Magon, UBS Pactual:
Bom dia a todos. Eu queria voltar um pouco na pergunta anterior, e entender um pouco
melhor essa dinâmica de vendas recente, não só do último trimestre. Eu entendo que
vocês estão em um momento de transição, só que eu acredito que vocês não esperavam
uma performance tão negativa quanto realmente está acontecendo.
Dado que se você for olhar para outros players do mercado, tudo bem que eles não estão
passando por essa transição, por essa reformulação de lojas e integração, mas eles
estão conseguindo entregar uma performance bem mais forte do que a gente tem visto.
Então, se ponto eu queria realmente entender um pouco mais é aonde vocês acreditam
que vocês erraram, digamos assim? O que aconteceu de diferente do que estava
inicialmente previsto? Queria tentar entender um pouco mais do que podemos esperar do
4T, se realmente vai ser em linha com o que aconteceu no terceiro, ou se podemos
começar a enxergar uma recuperação, mas pelo o que eu entendi, uma recuperação não
muito significativa.
É só tentar estressar um pouco melhor essa dinâmica de vendas no curto prazo,
entender onde vocês podem ter pecado e o que vocês estão fazendo para mudar isso?
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Túlio Queiroz:
Você comentou bem. O principal elemento, como o Nilton já mencionou, foi essa fase de
transição, onde a Riachuelo passa a vender quantidades mais significativas de produtos
Guararapes.
Imagine que nesse processo, para ele funcionar de forma correta, existe um
desenvolvimento de uma comunicação entre o varejo e a indústria, para desenvolvimento
de produtos. Existe uma logística comercial por trás da Riachuelo demandando essa
maior integração entre Riachuelo e Guararapes.
Esse processo, como o Nilton comentou, são milhões de peças, de diferentes segmentos.
A Guararapes entrando no desenvolvimento de produtos femininos, que tem elementos
de moda mais elaborados. Então, há algo estrutural aí que é natural no momento de
transição, você precisar realizar alguns ajustes. E, conseqüentemente, isso afeta o mix
da loja. É claro que nós não estamos no mix ideal, tanto dos produtos Vale a Pena
quanto dos demais produtos Guararapes dentro da loja da Riachuelo.
Há muito a ser desenvolvido ainda nessa questão de mix. Agora, aproveitando só o
elemento que você mencionou em relação à comparação com os outros competidores. É
claro que estamos longe da performance ideal, mas tem um elemento que é importante
entender que é em relação à nossa base de maturação da base de dados de vendas da
Companhia.
Se você observar durante o ano de 2000 a 2005, nós inauguramos apenas sete lojas, o
que gera uma área de vendas com a idade de dois a cinco anos, o que contribui com
uma maior intensidade para um ritmo de crescimento das áreas bastante reduzidas em
relação ao total de área da Companhia.
Com a abertura das nove lojas do ano passado, com a abertura dessas sete lojas, você
passa a contribuir para os próximos períodos com uma base – já mesmos nas lojas –
contando com esse elemento de maturação. Sem se esquecer que nesse ano, com as
nove lojas que abrimos no ano passado, estão no ano um de maturação, o que
representa o início dessa curva de crescimento.
É importante olhar por número, ainda pode melhorar muito. Há questões qualitativas por
trás, como já mencionamos, mas é importante entender um pouco esse elemento da
base de comparação.
Luiz Felipe Magon:
Então só para entender: É normal, como você mesmo comentou, tanto que nesse
momento de transição seja necessário fazer alguns ajustes na estratégia inicial. O que eu
queria entender é se vocês acreditam hoje que vocês têm clara a direção que vocês
estão caminhando ou se realmente ainda têm dúvida sobre o caminho a ser seguido?
Não sei se você entendeu o meu ponto. No passado, em algumas conversas, eu tinha
ficado com a impressão de que vocês ainda estavam estudando algumas possibilidades.
Isso já é uma realidade agora? Vocês já entendem aonde vocês gostariam de estar,
como gostariam de estar operando e estão caminhando nessa direção?

-5-

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T07
Guararapes Riachuelo
13 de novembro de 2007

Túlio Queiroz:
Sim. Essa aceleração do processo de integração já é um fato concreto. Acho que esse
trimestre exemplou bem essa questão da decisão da Companhia de uma maior
integração entre Riachuelo e Guararapes. Estamos convictos de que esse processo
ainda pode contribuir com muitos elementos positivos. Não é a toa que o segundo turno
de produção nas plantas está sendo implementado.
A partir do próximo semestre, nós já vamos ter esse segundo turno contribuindo de forma
mais positiva no desempenho da Companhia. Existe todo um processo de ajustes da
área comercial com o sistema de gestão comercial sendo implementado, junto desse
processo mais macro de revisão de processos que está sendo realizado junto com a
Epicani, além da automação do CD que vocês todos já conhecem, que vai com certeza
vai proporcionar uma agilidade de distribuição e de gerenciamento desse nível de
estoque de uma forma muito mais otimizada.
Então, eu diria que o momento atual é um momento completo de transição. Não só dessa
maior verticalização, como em toda a estrutura por trás, para tornar isso viável e
realmente colher os frutos de uma integração bem sucedida.
Luiz Felipe Magon:
Perfeito, ficou claro. E em relação ao 4T? Você pode dar uma cor de como isso está
caminhando?
Túlio Queiroz:
Nós não gostaríamos de comentar os números especificamente desses meses do 4T,
mas o que eu posso dizer – como já foi mencionado do material – é que existe uma
contribuição maior de áreas que completam três meses de idade e a sintonia entre
Riachuelo e Guararapes vai, ao longo dos meses, se aperfeiçoando. Então, as
perspectivas, ainda dentro de um panorama já conhecido, é de tendência de melhora.
Luiz Felipe Magon:
Perfeito. Obrigado, Túlio.
Operadora: Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, favor digitar *1. Favor aguardar
novamente enquanto recolhemos as perguntas.O Sr. Ricardo Fernandes, do Itaú,
gostaria de fazer uma pergunta.
Ricardo Fernandes, Itaú:
Bom dia. A primeira pergunta é se essa integração vai para 100%? Basicamente tudo
que vocês fabricam vai ser vendido nas lojas Riachuelo? E o que vocês vão fazer com as
marcas que vocês já vendem para fora, para terceiros, multimarcas?
Nilton Rocha:
O processo de integração deverá continuar. Só complementando a pergunta anterior, em
relação à estratégia, nós não temos dúvida nenhuma em relação à nossa estratégia. Ela
está absolutamente definida e acreditamos piamente nela. Nós estamos fazendo
correções que se apresentam necessárias.
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Com relação ao percentual a ser atingido pela integração, nós não temos uma meta a ser
cumprida de 100%. Isso realmente não existe. E nem acreditamos que isso seria
conveniente. É importante a Riachuelo continuar a ter a informação e a influência de
fornecedores de fora, inclusive importados, porque isso oxigena também o estoque,
dando uma nova vida à coleção – o que é importante para a empresa.
Mas, naturalmente, a integração deverá alcançar um patamar que for possível e
suportado pela operação – visto que a rentabilidade que ela nos dá é muito maior que se
nós comparássemos com a mercadoria de fora. Esse é o grande motivo dessa
verticalização.
Ricardo Fernandes:
Mas o que eu não entendo é que faz um tempo que vocês fazem essa integração está
acontecendo. Cada trimestre aumenta a porcentagem do que a Riachuelo vende da
Guararapes, e está havendo um impacto negativo nas vendas mesmo em loja, a
produtividade de cada loja.
Me parece que o consumidor não está gostando das coisas que vocês estão colocando
nas lojas. Quando vocês vão terminar a integração e quando você acha que pode
começar a trabalhar na parte de mercadoria?
Porque eu acho que aumento de vendas em lojas de 2%, 3% é muito ruim, na verdade. A
economia cresce muito mais que isso, funciona em cima disso, e esse número é tipo
supermercado ruim. Então, não sei o que vocês não estão fazendo para capturar ou
conquistar o consumidor.
Nilton Rocha:
Primeiro vou responder a sua pergunta relacionada a se o consumidor está gostando
disso: ele está gostando. O crescimento das vendas de produtos Guararapes na
Riachuelo, por exemplo, um dado que eu posso passar para vocês é que no último
trimestre foi na ordem de 42%.
Ou seja, em relação ao ano passado, os produtos da Guararapes na Riachuelo venderam
42% a mais nesse trimestre, de julho a setembro. O que existe, como o Túlio falou, são
ajustes que nós precisamos ainda continuar a fazer, ajustes de mix. Nós tivemos uma
quebra de entrega acima do previsto, com relação ao que deveríamos receber entre
agosto e setembro. Isso por conta do gigantismo do processo. Só vendo a fábrica lá para
ver, tanto em Natal como em fortaleza, para entender como isso é complexo.
Agora, por trás de tudo isso, é evidente, repito, existe a nossa crença e a nossa certeza
de que esse processo está muito correto. Nós estamos passando por ajustes. E esses
ajustes estão nos fazendo vender 3% a 4%, talvez 5% a menos que a concorrência. É
mais ou menos essa a nossa diferença.
Achamos que isso é bem razoável. Claro que nós não gostaríamos que isso acontecesse.
Mas isso é bem razoável visto a grandiosidade do processo, e o quanto achamos que
podemos ganhar com ele em um futuro próximo. Por isso a nossa insistência de que
realmente o processo está correto. Estamos trabalhando dia e noite nos ajustes, nas
fábricas, nas indústrias e no varejo. Temos certeza de que vamos colher esses frutos
mais na frente.
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Como em nossa empresa nós não vivemos de trimestre, mas estamos aqui para o resto
da vida, temos que pensar a longo prazo. E essa estratégia é uma estratégia de longo
prazo e que acreditamos, novamente, vai começar a dar resultados brevemente. Quero
dizer, mais resultados do que vem dando.
Ricardo Fernandes:
Mas quando vocês vão chegar em uma estabilização nessa integração? Quando esses
processos de ajustes que vocês estão falando vão parar de haver o impacto negativo nas
vendas do varejo?
Nilton Rocha:
Repito: eu não concordo com o impacto negativo. Estamos vendendo um pouco a menos
do que deveríamos. Mas achamos que ao longo do ano que vem, com todo esse
processo já devidamente arrumado, tanto na indústria quanto no varejo, poderemos
reagir bastante e fortemente com relação a vendas, usando todo esse processo que está
em andamento.
E no ano que vem, agregando a volta à mídia. Vamos investir mais fortemente em
comunicação, principalmente em televisão, o que com certeza vai nos colocar em
melhores condições com os concorrentes, que já gastam milhões e milhões em
propaganda. Nós, nos últimos anos, de acordo com a nossa estratégia, não vínhamos
investindo nessa área. Isso vai começar a ser feito a partir de novembro e dezembro.
Para o ano que vem, a verba é substancial nesse quesito.
Ricardo Fernandes:
Tudo bem. Obrigado.
Renata Coutinho, Santander:
Bom dia a todos. Minha pergunta é relacionada ao resultado operacional. Acredito
realmente que esse processo de maturação vai demorar, que vamos sentir efeitos de
vendas das lojas amadurecendo no ano que vem. Mas a maior preocupação que me vem
na cabeça é o nível de despesa, que foi bem alto. Dado o ritmo de crescimento de
número de lojas, continuando parecido o ano que vem, a despesa com vendas e essa
abertura de lojas devem continuar no mesmo ritmo que estão agora.
Não sei se vocês já comentaram sobre isso, mas eu queria um pouco mais de
perspectiva do nível de despesa com um percentual de venda nos próximos trimestres.
Vocês também comentaram agora que vão investir mais em propaganda e marketing, e
isso também deve pesar mais no resultado operacional. Minha preocupação para os
próximos trimestres não é nem com recuperação de vendas, mas mais com o nível de
despesa impactando no operacional, se vocês puderem comentar.
Túlio Queiroz:
Vou começar primeiro com despesas com vendas. Essa relação despesas com vendas
em relação à nossa despesa líquida, talvez nos encontremos no pior momento se você
olhar a fotografia somente desse trimestre. Por quê? Como você mesmo mencionou,
temos nove lojas maturando, que foram inauguradas no ano passado. Nesse ano já
foram inauguradas três e vamos abrir mais quatro.
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Então, essa relação despesas de vendas e receita, principalmente dessas novas lojas, e
não só das lojas novas, como também dos 18.000 m² de áreas novas provenientes de
remodelações feitas ao longo de 2006, geram uma relação despesa e receita bem
diferente da média de empresas, puxa esse valor um pouco para cima.
Aliado ao fato dessa transição estratégica, refletindo no desempenho de vendas, faz com
que a fotografia do trimestre não seja positiva nessa questão. Agora, como você bem
mencionou, o projeto de crescimento orgânico de expansão continua para os próximos
períodos. O que é natural de acontecer é que essas novas lojas que já inauguramos
passem a maturar e contribuir com uma receita mais expressiva e aliado a todos os
outros elementos já aqui mencionados em relação à evolução de mix e alguns ajustes
nesse processo de integração, essa relação despesas de vendas em relação à receita
tende a se equilibrar de forma mais justa a partir dos próximos exercícios.
Esse ano, nas despesas de venda, já há um valor relacionado a um investimento maior
em marketing, ainda não tão significativo, porque nesse ano a campanha não foi tão
estruturada como vai ser no ano que vem. Nesse ano, os focos foram as datas
comemorativas. Fizemos filmes para o dia das mães e para o dia dos pais, envolvendo
alguns atores globais e atrizes.
Mas realmente, para o ano que vem, a estrutura é um pouco maior. Nas despesas de
venda desse ano já enxergamos um pouco desse reflexo, ainda não de forma bastante
significativa, mas a partir do ano que vem, sim. Teremos uma campanha de marketing
estruturada e com orçamento bastante previsível.
Renata Coutinho:
Tudo bem, obrigada.
Tiago Almeida, Skopos:
Vou dividir ela em dois. Sobre o same store, teve alguma região do Brasil que o same
store se comportou muito diferente da média desses 2.8? No Nordeste? Você podia
dividir um pouco o same store por região?
E outra pergunta era: dividindo os same store, como se fossemos só olhar lojas acima de
cinco anos, o teu braço maduro, quanto que seria o same store só de lojas antigas?
Podemos pegar os últimos três anos, vai diferenciar muito da média ou é muito parecido?
Túlio Queiroz:
Olha, Tiago, acho que você mencionou o principal elemento. Olhando por região, você
não tem diferenças tão significativas quanto olhando pela faixa de idade desse same
store. Realmente, na hora que você analisa o desempenho das lojas já totalmente
maduras, totalmente maduras, com mais de seis anos ou até mais de dez anos, o nível
de same store realmente é bem inferior àquelas áreas que estão entre um a cinco anos
de idade.
Eu poderia dizer que, sem dúvida alguma, nessas áreas em maturação, de um a cinco
anos, ou mesmo as lojas, é no mínimo mais do que o dobro do indicador que vemos
consolidado pela Companhia.
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Tiago Almeida:
Então, lojas maduras teriam um pouquinho mais da metade das lojas de entre um a cinco
anos?
Túlio Queiroz:
Sim. Exatamente.
Tiago Almeida:
Mas do total hoje, quanto é loja madura e loja...?
Túlio Queiroz:
É, nós não gostaríamos os números ou mesmo as lojas por faixa de idade. O que posso
fazer é um comentário em relação a isso, sem entrar no detalhe do número. O que
verificamos é que temos 15% da área de vendas até cinco anos, com um desempenho
de vendas bem acima dessa média consolidada do grupo.
E o dado mais importante é que você tem ainda 16% de área de vendas com menos de
um ano, ou seja, as lojas novas, que são englobadas nesses 16%, passam a contribuir
no indicador mesmo as lojas após completarem treze meses. E aí sim, em um ritmo de
maturação mais forte.
Tiago Almeida:
Se fôssemos fazer uma análise de valor agregado, AVA, por distribuição, vocês já
chegaram a cogitar em fechamento de algumas lojas que não estariam dando o retorno
esperado, e a abertura, movimentação, para novos pontos?
Túlio Queiroz:
Olha, Tiago, como você bem conhece nosso mercado brasileiro, é um mercado ainda
bastante fragmentado, com oportunidades em todas as praças em que estamos
presentes. Olhando o desempenho das lojas, não existe nenhuma loja com um alerta em
função de tomar uma decisão drástica como essa, de fechar uma loja específica.
Por quê? Você tem um comportamento antes de abrir a loja, um estudo em relação à
região. É conhecido o potencial do mercado dessa região. E a Companhia, a partir do
momento em que abre uma loja, é porque acredita nesse mercado. Olhando os dados
macros, sabemos que no nosso mercado, a presença de informal ainda é forte, tem muito
a migrar do mercado informal para o mercado formal, e sem dúvida nenhuma a
companhia está na base dessa migração, desse consumidor de renda na sua maior parte
até mil reais, penetrando no mercado formal.
Tiago Almeida:
Para o ano que vem, a data mais ou menos da questão do embandeiramento, a partir do
banco, vamos começar a ver um movimento no 2S08? Com certeza esse movimento já
vai acontecer?
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Nilton Rocha:
Como eu falei, a financeira deve começar a operar em abril. A partir daí, começam a
fazer uma troca, uma substituição ou um acréscimo dos nossos clientes que tem private
label para um bandeirado, ou seja, Mastercard ou Visa.
Tiago Almeida:
Quanto por mês vocês estimam fazer de migração?
Nilton Rocha:
Não temos esse número fechado. Mas eu diria que nós esperamos terminar o ano que
vem com aproximadamente 1 milhão de cartões.
Tiago Almeida:
OK. Muito obrigado.
Ricardo Fernandes, Itaú:
Desculpe. Eu esqueci de perguntar se a licença bancária para abrir uma financeira já
entregaram, se você pode dar um update nisso?
Túlio Queiroz:
Olha, Ricardo, em relação à licença bancária, e à previsão de início de atividade da
financeira, a previsão continua sendo o mês de abril do ano que vem. A licença bancária
ainda não saiu no mês de outubro, mas provavelmente até o final do exercício a teremos
e para começar a operar somente no mês de abril.
Vale ressaltar que todos os elementos em relação a sistema por trás dessa operação
financeira, que são obviamente necessários, já estão sendo realizados. Então, a
Companhia mantém a previsão de abril do ano que vem para o início das atividades.
Ricardo Fernandes:
Tem algum risco de que não saia a licença bancária?
Túlio Queiroz:
O processo está rodando no Banco Central. Já foi tecnicamente aprovado, inclusive com
louvor. Agora, é algo meramente processual, um processo burocrático envolvendo isso.
O risco de não sair é nulo, eu diria.
Ricardo Fernandes:
Tudo bem. A última pergunta, voltando à mercadoria: vocês fizeram algum ajuste de
preço durante o trimestre, de cima para baixo? Aumentaram os preços, fizeram alguma
coisa nesse sentido para poder ter um o impacto negativo nas vendas?
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Nilton Rocha:
Não, a estratégia de preços continua sendo a mesma. Um pouco mais de produtos que
nós chamamos de VP nesse 3T, mas em linhas gerais continuamos com as mesmas
linhas de produto, só com volumes aumentados. Em termos de margem de preços e
composição de custo, mercadoria, ela se manteve. Não houve nenhuma grande alteração.
Ricardo Fernandes:
Tudo bem. Obrigado.
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