Perguntas da Teleconferência
Resultados do 1T08
Guararapes-Riachuelo
15 de maio de 2008

Gustavo Oliveira, Citigroup:
Bom dia a todos. A primeira pergunta é em relação à forma de pagamento. Houve uma
evolução muito grande ao longo do ano em relação a pagamento à vista versus
pagamento em cartão de crédito. Isto está acontecendo porque vocês no passado foram
muito agressivos na operação de cartão de crédito e agora, como vocês estão sendo
mais conservadores nesta operação, vocês acreditam que no nível que estão atingindo
agora é um nível mais razoável, e ainda deve estar até tendo um aumento na parcela de
pagamento à vista? Ou é alguma coisa relativa à maturidade de loja?
Túlio Queiroz:
Na verdade, este aumento da penetração do cartão de terceiros e à vista em
contrapartida ao cartão Riachuelo, é causado principalmente pela inauguração de sete
lojas novas em 2007 e de nove lojas novas em 2006. Isto faz com que, no começo de
operação da loja, esses clientes ainda não possuem o Cartão Riachuelo, ou seja, você
vai desenvolvendo essa base de cartões um pouco antes de abrir a loja e no decorrer dos
primeiros anos.
Então é natural, quando a Companhia passa por um processo de crescimento orgânico,
de abertura de novas lojas, que essa penetração do cartão Riachuelo venha a reduzir.
Mas é claro que existe também, por outro lado, um aumento da penetração gradual do
cartão embandeirado nas classes de renda C e D. Eu diria que é a combinação dos dois
fatores, mas principalmente da abertura de novas lojas.
Gustavo Oliveira:
Não tem nada associado a, por exemplo, você estarem mais agressivos agora no Vale a
Pena, que é um preço mais barato, e por conta disto vocês estão vendendo mais Vale a
Pena, e está ajudando inclusive same-store sales? Tem alguma coisa associada à essa
mudança de mix que vocês estão tentando fazer, ou à essa mudança de estratégia
preços etc?
Túlio Queiroz:
Esta estratégia de mix é claro que aumenta o desempenho da Companhia como um todo,
uma vez que a gente volta a atrair para nossa loja aquele consumidor, dentre os nossos
consumidores, aquele de menor renda. Se você olhar nossos consumidores, 75% tem
uma renda mensal de até R$1 mil. Então, quando volta com este Vale a Pena com maior
profundidade, com maior variedade de produtos, o intuito é atrair para o interior da loja
novamente este consumidor com uma renda mensal entre R$600 e R$800.
Mas este cliente é cliente detentor do cartão Riachuelo, então é claro que eventualmente
ele pode até entrar na nossa loja e comprar somente o Vale a Pena, mas o que vem
acontecendo, o que vem mostrando a nossa margem de números é que o cliente não
compra apenas o Vale a Pena. Uma vez que o Vale a Pena está exposto junto com os
produtos modais, ele é atraído pelo Vale a Pena em função da atratividade do produto e
pelo preço, mas juntamente com o Vale a Pena ele acaba optando em levar também os
produtos modais, uma vez que ele tem uma série de opções de financiamento.
Gustavo Oliveira:
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Correto. Obrigado. A segunda pergunta é em relação a estas mudanças que vocês
fizeram observando essa instrução da CVM. Você poderia ajudar as pessoas a
entenderem, inclusive não está muito claro para mim como isso impactou o resultado,
principalmente clientes e fornecedores, e se isso também tem um impacto nessa nãorealização de estoque.
Eduardo Yamagushi:
Bom dia. Basicamente, a questão da Instrução 469 vem em função do ajuste ao valor
presente, principalmente nas contas de clientes e fornecedores. O resultado foi afetado
principalmente pelos clientes, porque fornecedores, a princípio, transita pelo estoque; o
AVP dos fornecedores transita pelo estoque, inicialmente.
Gustavo Oliveira:
O fornecedor está transitando pelo estoque, então não tem nenhum impacto no DRE.
Eduardo Yamagushi:
Muito pouco. Basicamente, o maior impacto é o AVP da carteira, da conta de clientes.
Gustavo Oliveira:
Da conta de clientes. E onde que está o impacto disto no DRE?
Eduardo Yamagushi:
No resultado financeiro.
Gustavo Oliveira:
Você está dizendo então que foi uma despesa financeira maior ou uma despesa
financeira menor do que teria sido?
Eduardo Yamagushi:
Na verdade, é assim: por exemplo, dentro do 1T08, ele acaba gerando uma receita. Por
quê? Porque primeiro a gente faz o AVP de dezembro para dezembro, quando nossa
carteira é bem maior do que a de março. Então, quando você reverte o AVP de dezembro,
acaba gerando uma receita; e em contrapartida, em março você tem uma despesa menor.
Gustavo Oliveira:
Certo. É que quando eu olho as despesas financeiras, e eu estou comparando o
resultado pro forma e o não pro forma, ela é maior inclusive, no 1T. Talvez seja melhor
conversar sobre isto depois do call então, para pegar mais detalhes. Acho que é meio
complicado para este call.
Eduardo Yamagushi:
OK.
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Gustavo Oliveira:
Obrigado, de qualquer forma. A última pergunta rápida, sobre o Midway Mall: quando
vocês vão ter a abertura da nova área de vendas no Midway Mall? Eu já imaginei que
neste 1T vocês estariam aumentando a área bruta locável para 66.800 m² ,mas pelo jeito
ainda não.
Túlio Queiroz:
As obras de expansão para o Midway Mall já estão ocorrendo. Hoje, no terceiro piso já
está em funcionamento o Cinemark; a idéia é abrir todo o piso, essas obras já estão
acontecendo, para este terceiro piso ser inaugurado totalmente até o final do ano. Isso
incrementará em torno de 20.000 m² em ABL.
Gustavo Oliveira:
OK. Muito obrigado.
Simone Freire, Geração Futuro:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira seria sobre níveis de integração no
que diz respeito à participação de produtos da Guararapes dentro das lojas Riachuelo,
que neste trimestre foi 34%. Havia sido conversado que isso poderia chegar a 50% este
ano. Como vocês enxergam a evolução desta participação ao longo do ano de 2008?
Túlio Queiroz:
Esta meta de integração de 50% de participação de produtos Guararapes na venda da
Riachuelo é uma meta de médio e longo prazo. É claro que no ano de 2007 a gente
acelerou bastante este processo de integração, a gente passou de uma participação
inicial próxima de 22% e atingiu já ao final do ano algo próximo de 35%, que se manteve
no decorrer deste 1T.
É importante ressaltar que esta questão da integração envolve uma série de elementos.
Você passa a desenvolver dentro das plantas da Guararapes, primeiramente uma maior
profundidade e variedade de produtos Vale a Pena. Este é o driver inicial deste processo
de integração. Porém, em paralelo, você começa a desenvolver uma série de linhas de
elementos modais. Então nós estamos falando de uma maior penetração de produtos
Guararapes nos departamentos femininos, seja no Vale a Pena, seja no modal.
Então não é um processo que você aumenta de forma continuada. A gente já passou de
um patamar de 22% para a casa dos 34%, a gente espera atuar neste ano de 2008 mais
ou menos nesse nível, na casa dos 35%. Mas o que é importante ressaltar é que já neste
1T a Guararapes ajustou o timing de entrega destes produtos para a Riachuelo, ou seja,
o mix de produtos na Riachuelo já está chegando de forma adequada.
A gente já começou a sentir os primeiros efeitos no desempenho de venda; então a gente
aumentou de forma significativa a penetração de Vale a Pena nos departamentos
femininos, aumentamos a variedade e profundidade de Vale a Pena nos produtos
masculinos e, em paralelo a isso, conseguimos entregar uma variedade bastante
satisfatória de produtos modais para ambos os departamentos. Mas eu diria que, para o
ano, um nível na casa dos 35% de participação é bastante adequado.
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Só é importante ressaltar que este 35% se refere a todas as vendas da Riachuelo,
incluindo aí departamentos como calçados, acessórios, onde a Guararapes não tem o
intuito de penetrar. Se a gente olhar somente na parte de confecção, eu diria que a
penetração dos produtos Guararapes já é próxima dos 50%.
Simone Freire:
A segunda pergunta seria sobre o que vocês já conseguiram perceber de impacto nas
perdas das operações financeiras com este aprimoramento do sistema de concessão de
créditos que vocês vêm implantando.
Túlio Queiroz:
A gente vai começar a colher os frutos destes investimentos nesses novos sistemas tanto
de cobrança quanto nos critérios de concessão de crédito no decorrer deste ano. É claro
que, como a gente mostra no indicador perdas, eles estão vencidos há mais de 180 dias.
Então, neste indicador de perda, na curva de perda ainda não estão expressos os
benefícios destes investimentos. Eu diria que olhando já atualmente para os vencidos até
60 dias, a gente já enxerga uma melhora significativa, que vai se refletir no 3T e no 4T.
Simone Freire:
Certo. Está ótimo, obrigada.
Marcos Di Tulio, UBS Pactual:
Bom dia a todos. A minha pergunta é bem rápida: eu queria saber como está a evolução
das vendas em maio e como que foi em abril, só para ter uma idéia. Obrigado.
Newton Rocha:
Como o Túlio falou, as nossas vendas tiveram um crescimento bastante significativo no
1T, e tanto em abril quanto em maio elas continuam em linha, eu diria até de uma forma
ascendente em relação ao ano passado.
Portanto, continuamos a esperar bons resultados no próximo trimestre com relação a
vendas loja a loja.
Marcos Di Tulio:
OK. Obrigado.
Marcelo Serri, Itaú Corretora:
Bom dia a todos. Uma pergunta com relação ao crescimento de G&A. eu queria saber se
esse patamar pode perdurar para os próximos trimestres e quais foram os motivos que
influenciaram o crescimento?
Túlio Queiroz:
Na verdade, se você observar o nível de G&A no 4T do ano, ele foi até um pouco
superior do que apresentamos neste 1T. É claro que existe aí uma correlação com
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vendas, é natural, inclusive, que no 1T seja um pouco menor, mas no 4T já refletia a
despesa referente a uma estrutura desenvolvida e criada para o plano de expansão
previsto não só para 2008 como para os próximos períodos.
A Companhia vem aí com planos de crescimento orgânico, com abertura de novas lojas,
penetração em novos mercados; aliado a isso, existe todo um processo de integração, de
maior agilidade entre o desenvolvimento de produtos e direcionamento para o varejo.
Então eu diria que o reflexo do G&A já apresentado no 4T, e agora de novo presente
neste 1T, ele é reflexo dessa preparação para o crescimento em todas as vertentes, não
só na parte de varejo que, claro, é a principal, mas também nos outros segmentos. Eu
diria também que, nesta linha, não podemos esquecer que são contabilizadas as
despesas de depreciação, que evoluíram ano contra ano algo próximo de 30%.
Marcelo Serri:
Perfeito. Mas vocês trabalham um G&A como porcentagem das vendas, vocês têm algum
guidance para ele?
Túlio Queiroz:
O comportamento destas despesas é claro que existe certa correlação com vendas, mas
ele trimestre a trimestre tem uma oscilação muito menor. Eu diria que o patamar já foi
atingido, e não foi atingido neste 1T, foi atingido lá atrás, entre o 3T07 e 4T07, e deve se
manter relativamente estável no decorrer deste ano, uma vez que grande parte da
estrutura já foi criada. Então não devemos ter surpresas nos próximos períodos.
Marcelo Serri:
Ótimo, então. Era basicamente isso. Muito obrigado.
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