Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T14
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
03 de março de 2015
Joseph Giordano, JPMorgan:
Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo esclarecimento da questão do samestore, ficou bem claro que os modais estão out-performando. Eu queria entender um
pouco o que causou essa ruptura, claro que foi um pouco de problema de sistema,
então eu queria entender se está tendo algum tipo de descasamento entre o que está
tendo de demanda na loja e o que você está comprando na China.
O segundo ponto aqui, olhando para o estoque, vemos um aumento um tanto quanto
significativo em níveis de estoques no 4T. Eu queria entender o que sobrou no
estoque, dado que o modal está indo bem e tivemos ruptura no básico.
Tulio Queiroz:
Em relação ao desempenho do same-store sales, acho que o Flávio deixou bem claro
essa diferença de performance entre básico e modal. Realmente, tudo começa com a
mudança do shipping em relação à gestão dos básicos. Passamos, principalmente no
final de 2013, início de 2014, abrir cada vez mais espaço na Guararapes para fazer a
moda, claro, para se beneficiar do lead time mais curto, que é a essência do modelo
de fast fashion, e para isso trazer toda a parte de básicos de fora.
Para isso, você precisa ajustar toda a parte de sistemas e logísticas e nível de
planejamento. Foi exatamente nesse momento que ocorreu uma falha na gestão
nesse sentido. Então, todos os níveis de cobertura e lead time deveriam ser
corretamente considerados, tanto dentro do sistema quanto no critério de gestão — e
foi aí que ocorreu uma falha, acabou faltando disponibilidade de básicos,
principalmente nesse 4T.
Em relação ao nível de estoque, nós também ficamos claramente incomodados, os
níveis de estoque cresceram 38% ano contra ano. Também houve reflexo claro dos
níveis de necessidade de capital de giro da Companhia, mas eu diria que também foi
parte desse desarranjo. Sem dúvida alguma, quando toda a parte de modal e de
estoque estiver rodando com essa questão de responder cada vez mais o que está
performando na loja, você acaba equalizando essa parte.
Sem dúvida alguma, uma das essências do conceito de fast fashion é performar cada
vez mais, gerando mais valor por m², você tem mais vendas, você traz mais margem,
e consequentemente o nível de estoque fica o menor possível. Você passa a ser muito
mais reativo do que trabalhado baseado em previsões.
Eu diria que esse nível de estoque foi exatamente uma consequência desse
desarranjo. Aí que estamos trabalhando e já equalizamos bastante no decorrer de
janeiro e fevereiro.
Joseph Giordano:
Só para entender um pouco, você entra no 1T com um estoque um pouco mais alto,
vocês estão dando um guidance de uma margem bruta relativamente flat no ano
contra ano, dado que em 2013 tivemos um 4T um pouco mais forte em termos de
vendas. Eu queria entender como está o mark down, se vocês estão conseguindo
fazer um mark down um pouco mais baixo nesse 1T, só para entender um pouco aqui
a dinâmica.
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Tulio Queiroz:
Certo. Tem outro ponto que é importante deixar claro, e que tem a ver com a sua
pergunta do nível de mark down para o 1T. Esse aumento do nível de estoque, vocês
podem observar que boa parte do aumento de estoque foi importação em andamento.
Essas importações em andamento, a maior parte foram exatamente esses básicos
que tivemos problema no nível de planejamento.
A vantagem, se é que dá para ter vantagem em uma notícia ruim como aumento de
estoque, é que são estoques menos perecíveis. Quando pensamos em nível de
produtos básicos, você tem uma qualidade melhor desse estoque. Então, mesmo no
decorrer de janeiro e fevereiro, o nível de margem não sofreu.
Inclusive, esse é um ponto que estamos trabalhando, mesmo com as dificuldades no
que diz respeito à pressão forte proveniente de câmbio e uma pressão forte
inflacionária na cadeia como um todo, ainda trabalhamos com um cenário de margem
bruta de mercadorias flat para 2015. Sabemos que ainda temos o que extrair de
Guararapes, e uma parte bastante considerável do nível de estoque é estoque não
perecível.
Então, se dá para ter algo bom em uma notícia ruim como essa, é essa questão.
Respondendo a sua segunda pergunta, o nível de demarcação durante janeiro e
fevereiro foi exatamente do mesmo nível de intensidade dos últimos anos. Não
precisamos sangrar a margem para fazer esse estoque girar.
Joseph Giordano:
Muito obrigado, Tulio. Só mais uma pergunta se você puder, eu queria entender o que
vocês estão vendo no ambiente competitivo. Vemos o same-store de alguns players
out-performando, alguns performando muito fraco, até um território negativo. Eu queria
entender o que você tem visto da competição que aparentemente estão ganhando
share. Então, eu queria entender o que vocês estão fazendo de diferente além de
trabalhar melhor o modal.
Tulio Queiroz:
Em relação à competição, eu acho que em todo momento de dificuldade
macroeconômica, como estamos passando agora, ao mesmo tempo em que você tem
dificuldades internas, você tem que equalizar bastante o modelo de negócios, você
tem, por outro lado, uma oportunidade de ganhar share perante os players menos
capitalizados. É um pouco disso que temos notado e é exatamente nisso que nos
baseamos para os nossos níveis de investimento.
Acho que existe uma oportunidade enorme de pontos interessantíssimos em
shoppings para ser consolidados. O nosso mercado ainda é bastante fragmentário,
então os principais players do setor tem toda condição de continuar o processo de
consolidação do setor, e o que na verdade os players mais profissionais e os players
mais capacitados começam a entregar é um diferencial completo para o consumidor.
No nosso caso, o nosso objetivo é bastante claro, é se tornar o primeiro player de fast
fashion de verdade no mercado brasileiro. Para isso que estamos fazendo todos esses
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investimentos e gastando tanto tempo de esforço gerencial, exatamente para reduzir
lead time, ser capaz de identificar os fast movers e slow overs na área de vendas e ser
capaz de agir dento da mesma estação.
Além disso, cada vez mais estamos oferecendo uma solução completa para o
consumidor, ou seja, um mix completo, coisa que, por exemplo, as lojas mais
especializadas e com viés de boutique tem cada vez mais dificuldade de oferecer. Ou
seja, disponibilidade com variedade, e olhando o look como um todo.
Eu diria que esse é o principal diferencial competitivo: transformar um player de fast
fashion para valer, identificando e respondendo dentro da estação aquilo que vem
performando bem.
Joseph Giordano:
Perfeito, muito obrigado, Tulio.
Wagner Salaverry, Quantitas:
Bom dia a todos. Tulio, a minha pergunta é se vocês notaram, nesse início de 2015,
alguma diferença em termos de movimento de vendas mais expressivas em termos
geográficos ou do ponto de vista das lojas mais antigas ou das lojas mais novas. Se
teve uma diferença muito grande de desempenho entre lojas mais maduras e lojas
mais novas, recentes, em maturação, e também se vocês perceberam alguma
diferença de desempenho de venda na região Nordeste, diferente de Sudeste, Sul,
como foi isso.
Tulio Queiroz:
Bom dia, notamos nesse 1T, olhando já com bastante clareza janeiro e fevereiro, uma
melhora do nível de performance de uma maneira geral. Então, percebemos uma
presença maior de fluxo nas lojas, e também uma facilidade maior de transformar esse
fluxo em vendas, isso de maneira generalizada.
Eu diria que a quebra entre regiões, o desempenho entre regiões, se manteve muito
parecido do valor observado no decorrer de 2014, ou seja, um destaque ainda muito
forte para a região sul, o sul performando muito bem, e a região norte também
performando muito bem. O que estamos encontrando um pouco mais de dificuldade é
nesse miolo, principalmente Centro-Oeste.
Outro destaque é que Nordeste, que vinha performando com dificuldade até o 3T14 já
no 4T reverteu, começou a performar um pouco melhor, e agora também volta a
performar melhor. Esses foram os principais elementos.
Em relação a idade de lojas, ou seja, lojas mais maduras ou mais jovens, eu diria que
não, acho que a curva permaneceu a mesma. É claro que com desempenho de samestore melhor, toda a curva se desloca para cima. Então, aquelas mais antigas passam
a respirar um pouco mais e as lojas jovens continuam em um ritmo bastante forte de
crescimento.
Acho que o cenário do 1T basicamente é esse.
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Wagner Salaverry:
OK, obrigado.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Tulio Queiroz para as considerações finais.
Tulio Queiroz:
Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos pela participação nessa
teleconferência, e dizer que todo o time está disponível através dos nossos contatos
no Relações com Investidores. Obrigado e tenham todos uma boa tarde.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está encerrada.
Por favor, desconectem suas linhas agora.

“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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