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Guilherme Assis, Raymond James:
Bom dia a todos. Eu tenho na verdade duas perguntas, Túlio. A primeira pergunta é em
relação á pressão dos custos que temos visto pelo aumento do preço do algodão. Eu
queria saber qual foi a política de preços da Companhia para tentar neutralizar esse
impacto que vocês tiveram, como vocês reajustaram os preços na nova coleção, ou ao
longo do tempo, para tentar neutralizar esse impacto, que vemos que na margem bruta
ele foi relativamente pequeno.
A segunda pergunta é em relação ao plano de expansão. Eu vi que vocês introduziram
um novo guidance para 2012, de mais ou menos 30 lojas, e 30 lojas por ano a partir de
2012. Eu queria entender sobre esse plano, exatamente o que vocês pretendem fazer.
Vocês mencionaram no press release uma loja compacta, e eu queria saber se esse
modelo já está pronto na Riachuelo para ser lançado, e como será esse modelo, o que
vocês estão esperando para ele. São essas as duas perguntas. Obrigado.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Guilherme. Em relação à sua primeira pergunta, no que diz respeito ao aumento
do preço do algodão, na verdade algumas medidas foram tomadas. É claro que existe
uma pressão, mas no nosso negócio, na hora em que olhamos todo o grupo de matériasprimas, e aqui fica bastante claro que temos todos os elos da cadeia de produção, todo o
grupo de matéria-prima representa em torno de 13% do preço final de vendas; esse já é
um valor referente ao final do ano de 2010.
É claro que olhando daqui para frente, se imaginarmos ainda um aumento adicional de
pressão de custos por parte de algodão, seria muito fácil repassar esse aumento
adicional para o preço de venda, uma vez que se tivermos aumento na ordem de 10%,
repassando em torno de R$0,30 o preço de venda, você mantém a mesma margem de
contribuição.
Do lado industrial, é claro que também revimos toda a estrutura para amenizar parte
desse impacto referente ao aumento de algodão. Dentro do possível, todos os produtos
foram reavaliados no sentido de analisar se é possível ou não aumentar a participação de
elementos sintéticos nas fibras, com fibras sintéticas, ou seja, na composição dos tecidos.
Isso sem dúvida alguma foi considerado.
Junto com isso, no decorrer de todo ano de 2009, e antes disso, costumávamos trabalhar
com matérias-primas de fornecedores locais. A grande maioria da matéria-prima utilizada
na Indústria Guararapes até 2009 era de fornecedores locais. No decorrer de 2010,
alteramos essa estratégia. No decorrer de 2010, a grande maioria da matéria-prima
utilizada já veio importada, principalmente da Ásia. Então, o efeito cambial nos ajudou
também um pouco nessa questão específica de 2010.
Mas a grosso modo, claro que existe a pressão do preço de algodão, claro que é um
componente importante. Não foi só o algodão que aumentou, as fibras sintéticas também
aumentaram, mas olhando o modelo como um todo, no segmento de moda em que você
consegue agregar muito mais valor pensando em produtos diferenciados, apostando, sim,
na maior sinergia entre indústria e varejo, gerando mais variedade por metro quadrado,
essa questão de repassar alguns centavos no preço final de vendas realmente não é algo
que nos preocupa.
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Entrando na sua segunda questão, no que diz respeito ao plano de expansão, sem
dúvida alguma a Companhia acelerou bastante o ritmo de crescimento, principalmente a
partir de 2010. Já em 2010 nós abrimos 16 lojas novas; vínhamos em um ritmo de
abertura entre cinco e no máximo nove lojas por ano, e em 2010 já mudamos esse
patamar de 16. O objetivo, sem dúvida alguma, e o plano para 2011 já é continuar
subindo esse patamar; ou seja, para 2011 nós temos já o mínimo de 22 lojas novas, e
também com a reforma de mais 18 lojas.
Todos esses novos modelos, já pensando em estratégias de expor muito mais variedade
por m², ou seja, repensando os equipamentos, repensando quais são os equipamentos
que realmente beneficiam o consumidor a enxergar toda a variedade que a Companhia
tem se empenhado em desenvolver.
E para 2012 e 2013, sem dúvida alguma, a ideia de continuar subindo o patamar de
inaugurações. Então, para 2012 a Companhia objetiva abrir 30 lojas, e a partir de 2013
esse patamar de 30 pode ser superado com a intensificação do modelo compacto.
Atualmente nós já temos três lojas compactas em operação, em 2011 mesmo devemos
abrir mais duas lojas compactas, em 2012 mais algumas; mas aí sim, em 2013
provavelmente entraremos com um ritmo muito mais forte de lojas em torno de 1.500 m²
de área de vendas.
A grande vantagem desse modelo compacto é, sem dúvida alguma, que você passa a
atingir municípios com uma população abaixo de 300.000 habitantes, você entra no range
entre 100.000 habitantes de 300.000 habitantes, praticamente com duas estratégias: uma
é para ganhar capilaridade, ou seja, entrar em mercados menores com uma loja alinhada,
oferecendo todos os departamentos; e o outra, o formato compacto está buscando
oportunidades de mercados já maduros, mais competitivos, que eventualmente você não
consegue encontrar em um determinado shopping os 2.500 m² de área de vendas para o
formato original. Aí sim, sem dúvida, você mergulha nos seus departamentos de maior
valor de agregado, de mais elementos de moda.
Então, o projeto de compacta já existe há algum tempo. É claro que ele vem ganhando
força, viemos fazendo alguns testes nos últimos anos. Para 2011 e 2012 o foco continua
sendo o modelo original, até porque uma vez que nosso principal cliente é de classe C,
existe um potencial enorme ainda para aberturas do formato original, e aí sim, para 2013
mergulhamos com mais intensidade no formato de loja compacta.
Guilherme Assis:
Obrigado Tulio. Só um follow-up se eu puder, a respeito da questão do algodão ainda,
você mencionou que matéria-prima representa aproximadamente 13% do preço final das
vendas. Isso é para 2010 inteiro?
E eu queria saber o quanto vocês reajustaram o preço ao longo de 2010 para tentar
neutralizar esse impacto potencial que vocês tiveram. Eu sei que vocês também
mexeram no mix, de matéria-prima inclusive, no mix de produtos de venda, mas eu queria
saber especificamente quanto foi o aumento de preço que vocês fizeram para uma roupa
parecida que levava matéria-prima algodão.
Tulio Queiroz:
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Esse patamar de 13% é uma posição do final de 2010, e representa, sim, o ano inteiro.
Na verdade, é um patamar muito parecido ao número atingido em 2009. É claro que,
como eu mencionei, no decorrer de 2010 nós substituímos matérias-primas de
fornecedores locais por importados.
Em relação à política de preço, é bem em linha com o que você mesmo mencionou: no
decorrer de 2010 houve sim um aumento de preço médio, na ordem de aproximadamente
10%, mas foi um 10% muito mais guiado por um mix mais elaborado, oferecendo mais
variedade por m², via redução de markdown e via aumento de valor agregado do que
componente inflacionário.
Nós não mudamos de maneira significativa os patamares básicos de produtos em termos
de preço, o que mudou sim foi a composição do mix, com mais produtos modais, mais
produtos de valor agregado, e consequentemente o preço médio foi aumentado.
Basicamente isso, Guilherme.
Guilherme Assis:
Está bom, obrigado Tulio.
Felipe Rotenberg, Banco Safra:
Bom dia, Tulio. Eu queria para vocês falarem um pouco sobre o capital de giro nesse
trimestre. Eu notei que teve um aumento relevante no ciclo de caixa, com uma piora em
recebíveis, em estoques, principalmente uma redução de prazo nos fornecedores. Eu
queria entender melhor o que aconteceu nesse sentido, se foi algo pontual, e o que dá
para esperar daqui para frente. Obrigado.
Tulio Queiroz:
Felipe, bom dia. É verdade que o modelo de negócio da Companhia, esse modelo
integrado, sem dúvida alguma é um modelo de capital intensivo. É importante destacar
que a Companhia, sabendo disso, tem uma obsessão por captura de margem bruta.
Precisamos trazer cada vez mais as sinergias desse modelo integrado, com um
desenvolvimento das relações entre indústria, varejo e financeira para captar cada vez
mais margem bruta, que sem dúvida alguma pagará tranquilamente esse capital adicional
necessário para o modelo de negócio.
Mas especificamente no ano contra ano, a questão dos estoques, eu acho que é natural,
uma vez que abrimos uma quantidade importante de lojas exatamente no final do ano.
Então, traz aí um estoque adicional bastante importante. Muitas vezes você inaugura
essa loja, você começa a vender essa loja, as lojas começam realmente a operar no final
de dezembro.
Em relação aos recebíveis, principalmente a conta de clientes, só tomar um pouco de
atenção que no decorrer de 2009 nós ainda não fazíamos descontos de recebíveis pela
Midway Financeira, e no decorrer de 2010, por conta da entrada do BNDES, a dívida
ficou bem mais equilibrada, com um perfil de longo prazo.
Quando fazíamos esse desconto de recebíveis, nos números nós descontávamos a conta
clientes, então tem uma diferença em torno de R$80 milhões, R$85 milhões nesse critério,
olhando 2009 para 2010. Mas de grandes elementos estruturais e operacionais, não
houve grandes mudanças. O Cartão Riachuelo continua representando entre 50%, 55%
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das vendas. O que houve de diferente, sim, foi um plano de 10x no decorrer do 4T10,
principalmente novembro e dezembro.
Basicamente, seria esse o contexto em termos desses principais números de capital de
giro. Eu queria só deixar claro que todo esforço quando dizemos em relação à integração,
melhoria de sinergia, envolve exatamente uma melhor gestão de estoques e uma melhor
gestão da sintonia entre o desenvolvimento dos produtos e a entrega para o varejo.
Vale destacar que de 2006 a 2010 a Companhia já aumentou a margem bruta de
mercadorias em aproximadamente 700 b.p., completamente baseada na melhora dessa
relação em relação ao modelo integrado, uma vez que a participação de importados se
manteve praticamente inalterada. Então, realmente foi uma captura de margem, trazendo
mais valor agregado, mais variedade, explorando mais essa questão do modelo integrado.
E é bem verdade também que estamos no meio do caminho. Os números começam a
refletir essa melhora em relação ao aprimoramento da integração, mas sabemos que tem
muita coisa por vir. Acho que tem muito o que fazer ainda nessa sintonia entre a indústria
e o varejo.
Se você pega, por exemplo, alguns cases de fora, eles trabalham com uma grande
ociosidade de fábrica, exatamente para responder de maneira muito rápida a
necessidade do varejo, seja para reposição de um best seller, seja para o
desenvolvimento instantâneo de uma nova tendência.,
O que eu quero dizer é que algumas melhorias já foram atingidas, o número de margem
reflete isso, mas nosso objetivo de médio e longo prazo continua sendo chegar mais
próximo das margens brutas praticadas pelos principais players internacionais como Zara
e H&M.
Felipe Rotenberg:
Está ótimo. Obrigado, Tulio.
Guilherme Mazzilli, Ashmore:
Bom dia a todos. Parabéns pelo resultado do 4T. Eu tenho duas perguntas, mas antes,
só fazendo um follow-up da primeira pergunta, com relação à margem bruta de varejo,
que você falou que vocês estão repassando o aumento do preço do algodão. Para este
ano, Tulio, com relação ao resultado de 2010, como você está vendo essa margem?
Porque por outro lado você falou que você tem espaço para aumentar essa margem ao
longo do tempo, então, para 2011, como você está vendo essa margem bruta?
Tulio Queiroz:
O que posso te dizer em relação a 2011 é que não houve grandes alterações no
comportamento das margens; continua exatamente nas mesmas tendências. Tivemos
uma exposição em 2010 em torno de pouco mais de 100 b.p. no decorrer do ano.
É verdade que no 4T teve uma pequena pressão, mas ela foi muito mais baseada na
questão de contratação de costureiras na Guararapes, o que pressionou bastante os
custos de produção, uma vez que tem toda uma curva de aprendizagem para isso
realmente se refletir em eficiência industrial, do que efetivamente a pressão de algodão
etc.
-4-

Q&A
Resultados do 4T10
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
30 de março de 2011

Então, o que eu posso dizer é que, no decorrer do 1T, continua exatamente dentro do
previsto pela Companhia, Guilherme.
Guilherme Mazzilli:
OK. As duas perguntas, primeiro com relação a same-store sales, você parte esse ano
com uma base muito maior do que você partiu no começo do ano passado. Se você
pudesse passar uma ideia de same-store sales desse 1T e da visão de vocês para o ano.
E a segunda pergunta, com relação ao CAPEX de 2011, se você puder passar o que é a
ideia de vocês de CAPEX para 2011. E você falou em 18 reformas. Vocês têm alguma
estatística de quanto às lojas que passam por reforma têm aumentado em venda? É
alguma coisa significativa ou não? Seriam essas duas perguntas. Obrigado.
Tulio Queiroz:
A primeira parte da sua primeira pergunta é em relação ao same-store sales desse 1T. O
que eu posso dizer é que a performance no decorrer desse 1T, tanto em margem quanto
em desempenho mesmas lojas, está 100% dentro do planejado pela Companhia.
Obviamente, não posso abrir nenhuma informação numérica, mas posso adiantar que
está exatamente como pensamos no início do ano.
Em relação à reforma e aos impactos de vendas nessas reformas, na verdade, no
decorrer de 2010 tivemos alguns exemplos bastante animadores, onde mudamos a cara
da loja, ou seja, trouxemos os equipamentos que permitem uma expansão de mais
variedade por m², e a performance não foi só positiva, um aumento em torno de 20% das
vendas, mas foi muito rápida.
No modelo anterior, algumas vezes, quando fazíamos a reforma, que é natural que a loja
fique com parte da área de vendas fechada no decorrer de cerca três meses, o cliente,
naquele modelo anterior, demorava em torno de dois meses para voltar para valer a
transitar pela loja. E com esse modelo, essa loja nova está muito mais atrativa. Então, o
desempenho não é só bastante positivo, mas ele é mais rápido.
Outro dado interessante, que tem a ver com essa questão de repensar a estrutura da loja,
trazendo mais experiência de compra às consumidoras e maior condição de variedade,
de todas as lojas inauguradas no decorrer de 2010, felizmente erramos a previsão de
vendas do ano um. Ou seja, todas as lojas venderam mais do que inicialmente
imaginávamos para o ano um.
É claro que precisamos que esperar um pouco para ver se houve só um deslocamento da
curva de maturação dessas lojas ou se efetivamente venderemos, em um cenário de
quinto ano, um cenário já maduro, mais do que inicialmente imaginávamos.
Em relação ao CAPEX para 2011, o que eu posso dizer é que sem dúvida alguma a
Companhia continua aumentando o ritmo de investimento, principalmente em lojas novas
e reforma, como eu mencionei. Então, o número que imaginamos para 2011 é um
CAPEX de em torno de R$250 milhões.
Guilherme Mazzilli:
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OK. Só mais uma coisa: das suas lojas, quantas ainda faltam passar por reforma? E com
relação às lojas compactas, como você está notando o desempenho delas com relação
às lojas tradicionais, dado que em algum momento o driver de crescimento de vocês
provavelmente será essas lojas compactas? Por mais que não seja 2011 ou 2012, em
algum momento deve ser.
Tulio Queiroz:
Nas lojas compactas temos tido um bom desempenho. Temos algumas, inclusive, aqui
em São Paulo, uma delas é a do Shopping Bourbon. Na verdade, para todos os
investimentos da Companhia, e aí até independe se é um estudo de uma loja original, se
é uma loja compacta ou até mesmo uma reforma, todos os novos investimentos passam
por um comitê de investimento, onde todo o retorno desse investimento e a perspectiva
para os próximos anos é cuidadosamente analisada.
E independente se é um formato original, se é uma reforma ou se é uma loja compacta,
nesses estudos exigimos no mínimo uma TIR em torno de 20%. Então, na verdade, para
esses projetos virem para o comitê, significa que já estão enquadrados em um patamar
próximo de 20% de TIR.
Então, é claro que queremos mergulhar em um formato em que seja possível aumentar a
capilaridade, que seja possível aumentar a quantidade de lojas, atingir mais municípios,
atingir mercados menores, mas de forma alguma vamos abrir mão do nível de
rentabilidade.
Guilherme Mazzilli:
E essas lojas que estão abertas estão performando da forma que vocês imaginaram?
Tulio Queiroz:
Exatamente. Estão performando exatamente como imaginávamos.
Guilherme Mazzilli:
Quantas lojas já passaram por reforma, das 123 que, se eu não me engano, vocês
fecharam o ano?
Tulio Queiroz:
Considerando todas as lojas, não só as que passaram por reforma, no decorrer desses
dois últimos anos já abrimos lojas no formato mais adequado a essa questão de maior
variedade etc. Então, olhando para todas as lojas do grupo hoje, teríamos em torno de 80
lojas para trazer para o formato mais moderno, no que diz respeito à parte de
equipamentos.
Um detalhe importante é que já para 2011 estamos adotando uma forma diferente de
operar essas reformas. É o que chamamos internamente de retrofit. O que significa isso?
É uma alteração da loja de maneira mais branda. Você altera os equipamentos, altera a
essência da loja no que diz respeito à experiência de compra, de expor mais variedade,
de trazer muito mais elemento modal, sem necessariamente mexer com a estrutura da
loja.
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Isso, na prática, significa uma reforma em um tempo muito menor, em torno de dois
meses de reforma, e um investimento 50% inferior por m² do que uma reforma tradicional.
Acho que esse é o grande trunfo desse modelo. Você agrega muito mais valor no que diz
respeito à experiência de compra e exposição de produto, com muito menos investimento
e menos tempo.
Guilherme Mazzilli:
OK. 80 lojas é o que falta?
Tulio Queiroz:
Sim.
Guilherme Mazzilli:
OK. Obrigado, Tulio, e mais uma vez parabéns pelos resultados.
Operador:
Obrigado. No momento não há mais perguntas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Tulio
Queiroz para suas considerações finais.
Tulio Queiroz:
Gostaria de, mais uma vez, agradecer a participação de todos, e dizer que toda a equipe
está disponível através do nosso telefone e através do nosso e-mail ri@riachuelo.com.br.
Muito obrigado.

Operador:
Obrigado. A audioconferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos, e
tenham um bom dia.
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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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