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Simone Freire, Geração Futuro:
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta seria em relação à inadimplência. O que vocês
vêem para o 1S09 em relação à inadimplência?
Túlio Queiroz:
Simone, no decorrer de todo o decorrer do exercício de 2008, a Companhia, já desde o
inicio do exercício passou a tomar uma postura mais conservadora em relação à política
de crédito.
A gente não pode esquecer que no início de 2008 houve aquele aumento importante e
significativo da inflação de alimentos, e sabemos que a composição de alimentos é algo
de extrema importância na renda do nosso consumidor. Então, desde o início do ano, em
função desses primeiros indícios de uma pressão maior inflacionária, passamos a tomar
maior cautela em relação à nossa política de credito como um todo.
É claro que a partir do último trimestre, com o agravamento da situação econômica, com
a perspectiva maior de aumento dos índices de desemprego e com a já antecipada
queda de confiança dos consumidores, a Companhia foi ainda mais cautelosa. Ou seja,
no 4T abolimos temporariamente a opção que envolvia planos de carência, com o intuito
de avaliar melhor os números, avaliar melhor o cenário que estava se criando, se
imaginando para todo o ano de 2009.
É importante ressaltar que esse número de inadimplência de 9,1%, já bastante inferior
aos 11% registrados no final de 2007, ainda não contempla esses esforços adicionais na
política de crédito destinada ao último trimestre, porque você sabe bem que os níveis de
perda se contabilizam depois de 180 dias. Então, é bastante provável que os números de
inadimplência se mantenham relativamente estabilizados no decorrer de todo o ano de
2009.
Mas é importante também lembrar que já nesse 1T09 a Companhia retomou os planos de
carência, ou seja, é natural que a partir dos trimestres de 2009, voltemos para uma
participação da venda com juros mais parecida com aquela que presenciamos até o
acumulado de setembro. Mas vale lembrar que toda essa cautela, todo o investimento
feito no redesenho da política de crédito, com a aquisição, por exemplo, do SAS, com o
aumento dos indicadores estatísticos, tende a contribuir para uma gradual redução
desses indicadores no decorrer dos próximos períodos.
Simone Freire:
Entendi. Minha segunda pergunta seria sobre um panorama do cronograma de expansão
em 2009. Quantas lojas estariam planejadas para o ano, quantas já estão fechadas e
como é que elas seriam distribuídas ao longo do ano. Obrigada.
Flavio Rocha:
Com relação à expansão, realmente, nós estamos também menos pró-ativos, houve
também alguns adiamentos de projetos, alguns shoppings que estavam para inaugurar
em 2009 e foram para 2010. Mesmo assim, nós imaginamos que este ano a área de
vendas vá crescer em torno de 35.000 m², com a inauguração de sete lojas, e mais três
lojas com expansão significativa da área de vendas.
-1-

Q&A
Resultados do 4T08
Guararapes-Riachuelo (GUAR3 BZ)
2 de abril de 2009

Investimentos em lojas também estão acompanhados, obrigatoriamente, de
investimentos em fábricas. Está previsto também um investimento de R$30 milhões para
uma nova unidade em Fortaleza, e o outro investimento relevante para o ano é a
expansão do shopping que eu aqui mencionei.
Nós imaginamos que o biênio 2009/2010, é o que nós colocamos no projeto enviado ao
BNDES, trará 13 novas lojas para a cadeia, até o fim de 2010.
Simone Freire:
OK. Obrigada.

Gustavo Oliveira, Citigroup:
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Flavio, em relação a alguma tendência de vendas, o
que vocês estão vendo no 1T09? E quando vocês acreditam que podem ser um pouco
menos conservadores na taxa de juros no seu cartão de credito? Quando vocês vão
começar a abaixar isso?
Flavio Rocha:
Gustavo, o 1T, depois da ligeira queda da same-store sales do fim do ano, já apresenta
uma inflexão, e o que nós podemos antecipar é que deverá ser um número positivo,
ligeiramente positivo.
Isso é considerado um resultado muito bom, porque há a inflexão da curva, que volta a
ser ascendente, e nós estamos comparando também março, que é o mês mais
importante do trimestre; comparando março que já tinha nos beneficiado em 2008 com 15
dias de frio, com temperaturas médias em são Paulo por volta de 13º, 14º, e esse março
que encerrou com temperaturas recordes em São Paulo e em toda a região sul. Ou seja,
não houve as vendas do inverno. Se o fator climático tivesse colaborado, eu acho que
esse número seria ainda mais positivo. Mas o que eu posso antecipar é que será positivo.
Não haverá queda no same-store sales no 1T, e isso é particularmente relevante, porque
nós tivemos a melhor evolução em 2008 entre os quatro trimestres; nós tivemos uma
evolução de dois dígitos no same-store sales. Então, estamos mantendo um numero
ligeiramente positivo, embora modesto, sobre um crescimento muito expressivo de dois
dígitos no 1T08.
Gustavo Oliveira:
Isso quer dizer que você teve que ser muito mais promocional para obter esse tipo de
venda, já que o inverno não veio, e compromete um pouco de margem? Como é que
você está enxergando a atividade promocional?
Flavio Rocha:
Realmente houve a nossa liquidação, mas com margens que não se deterioraram em
relação ao ano passado. Foi um esforço rotineiro de demarcações, não comprimindo as
margens além do que é rotineiro. Principalmente levando-se em conta que nós tivemos
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um último trimestre com o número negativo, que nos obrigou a carregar um excesso de
estoque de praticamente R$70 milhões para o 1T09. Mas mesmo assim não houve
deterioração da margem bruta.
Gustavo Oliveira:
OK. Em relação ao cartão de crédito, já está no momento de baixar a taxa de juros no
cartão de crédito?
Túlio Queiroz:
Gustavo, é importante ressaltar que a Companhia chegou a aumentar no decorrer do
4T08 a taxa de juros, de 5,9% ao mês para 6,9% ao mês. Mas já nesse 1T09, no final de
fevereiro nós já reduzimos, passando de 6,9% para 5,9% ao mês.
Vale lembrar que esse 5,9% ao mês foi o número que havíamos ajustado no 3T08, e não
podemos esquecer que no 4T08 o custo de funding, o custo de qualquer tipo de captação
aumentou consideravelmente. Então, sem dúvida alguma, nossas despesas de funding
hoje, a partir já do 4T08, estão muito mais caras.
Então, a manutenção do nível de rentabilidade deve ser preservada com uma taxa de
5,9%, mas nada impede de continuarmos, sem dúvida alguma, analisando a situação dos
números, acompanhando de perto os indicadores de inadimplência da Companhia, que
são sem dúvida os que trazem e os que afetam com maior sensibilidade a rentabilidade
da operação, para no futuro alterarmos ou não essa taxa novamente.
Gustavo Oliveira:
O custo de funding de vocês hoje está em que nível?
Túlio Queiroz:
Até o final de setembro, início de outubro, a gente costumava pagar perto de 106%,
107% do CDI. No decorrer do 4T08, vimos esse spread aumentando significativamente,
pulou para a casa dos 130%, chegando até a 140% do CDI. Eu diria que já nesse
começo de ano os spreads se mantiveram praticamente inalterados, a vantagem é que a
taxa básica vem caindo significativamente. Então, em valores absolutos, você tem uma
relativa estabilidade, mas ainda com manutenção dos spreads.
Gustavo Oliveira:
Minha última pergunta, eu estava olhando o balanço de vocês e vocês estão com uma
dívida líquida no 4T, e é um 4T em que, teoricamente, vocês deveriam gerar muito caixa.
Eu não entendi muito bem, talvez tenha algum efeito sazonal de algum investimento que
vocês tiveram que fazer em manufatura. A pergunta é: por que aumentou a posição de
dívida líquida no balanço do 3T para o 4T?
Túlio Queiroz:
Gustavo, essa dívida líquida de R$120 milhões de curto prazo que aparece no balanço é
referente a linhas de capital de giro. A Companhia sempre realizou, desde a época que
não existia a Midway, o desconto de recebíveis para realização das vendas com juros.
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Então, atualmente continuamos fazendo, em grande parte a captação é via desconto de
recebíveis, mas a novidade veio com essa linha de capital de giro de curto prazo.
Anteriormente, o que acontecia? Quando você faz uma operação de desconto de
recebíveis, até hoje, na hora em que você desconta o recebível, você reduz o seu ativo,
então não aparece no passivo o endividamento de curto prazo, mas na prática você está
captando recursos via desconto de recebíveis. Então você reduz a base do seu ativo.
Com uma linha de capital de giro, o efeito operacional é exatamente o mesmo, inclusive
os custos de captação são muito semelhantes. A única diferença é que você não cede o
recebível, então você mantém o patamar do ativo, mas aparece o passivo como redutor.
Gustavo Oliveira:
Está claro. Obrigado.
Jander Medeiros, JGP:
Boa tarde a todos. A minha pergunta é a seguinte: a Companhia fez um monte de coisas
nos últimos anos, tem CD automatizado, tem sistema novo. Então, eu queria pedir, não
sei se o Sr. Flavio pode fazer isso, ou o Sr. Túlio, para a Companhia recapitular um pouco
do que foi feito, e como é que a gente vai enxergar os grandes efeitos disso tudo. Por
exemplo, o novo CD, vamos ver o estoque melhorando um pouco em relação ao que foi
no final do ano, ou é mais um negócio de vendas, de assertividade, de flexibilidade na
hora de ter a coleção nas lojas?
Enfim, eu queria entender como é que a gente vai enxergar, o que a Companhia espera
em relação aos efeitos de tudo isso que foi feito nos últimos anos, inclusive a parte de
bancos e tudo mais. Como é que a gente percebe que o negócio funcionou e que os
impactos são aqueles esperados? Essa é a minha pergunta.
Newton Rocha:
Nós temos, como o Flavio falou e o Túlio acrescentou, muitos programas em andamento,
muitas melhorias em andamento, tanto na indústria quanto no varejo. É evidente que nós
fazemos tudo isso para que os resultados melhores, para que apareçam, mas
dependendo dos programas e daquilo que a gente abrace como melhorias, eles
demorem, eles passam por um pouco de tempo para maturar e começarmos a obter
esses resultados.
Como o Flavio falou, nós temos várias frentes, com relação a Oracle, com relação a
automação de CD, com relação a investimento na fábrica para melhoria dos produtos,
com relação ao marketing da Riachuelo, que vai ser feito este ano com muito mais ênfase.
Tudo isso tem, como eu disse, seu tempo de maturação.
Nós esperamos já a partir deste ano melhorias, como vem acontecendo nas margens
brutas da Empresa por conta da integração; esperamos vendas melhores também por
conta do investimento em marketing; continuamos ampliando nossa área de venda em
lojas, melhorando todo esse acervo, esse patrimônio de área de vendas; e aperfeiçoando
todo esse sistema operacional em termos de controle de vendas e planejamento de
compras e tudo mais.

-4-

Q&A
Resultados do 4T08
Guararapes-Riachuelo (GUAR3 BZ)
2 de abril de 2009

É natural que vocês jornalistas fiquem esperando o resultado imediato, que consigamos
ter grandes retornos imediatamente, mas, como já foi dito também em outras ocasiões,
nós temos a Empresa para a eternidade. Nós investimos no longo prazo, tem vários
setores que demoram um pouco mais para maturar, outros conseguem esse retorno mais
cedo.
O importante é que nós confiamos nesse nosso projeto, nessa integração, que é única
aqui no Brasil e tem tudo para dar frutos enormes, é o que nós esperamos; e essa
maturação deverá ocorrer ao longo dos próximos anos. Claro que a cada ano que passa
você vai melhorando a sua operação, dependendo do ano você atua mais em um setor
ou mais no outro, mas no final, nós esperamos que esse processo contínuo de
investimentos nos traga resultados crescentes ao longo desses próximos anos. E
começamos realmente esperando que neste ano, naturalmente, o resultado seja muito
melhor do que foi no ano passado. É esse o nosso objetivo.

Jander Medeiros:
Uma pergunta relacionada a isso: quando você fala em expansão de margem bruta
conforme a integração, uma parte dela vem por efeito matemático, porque a sua receita
cai, porque você integra e seu lucro bruto não cai. Então, uma parte disso vem
automaticamente. Mas além disso, hoje a Empresa é 100% integrada, e daqui para frente,
olhando 2009 , você acha que dá para ter ganho de margem bruta? Não sei de onde vem,
mas talvez de redução de custo de produção, porque você tem escala muito maior? Nós
enxergamos isso, vocês esperam esse tipo de coisa para 2009 ou esse efeito é muito
pequeno?
Túlio Queiroz:
Você tem toda a razão. Inclusive, esse ganho de margem bruta em função da integração,
em parte, claro que é matemático, mas boa parte, talvez a mais significativa, é realmente
ganho de processo mesmo de integração, saindo desde a compra do tecido,
desenvolvimento de toda a operação até a venda no varejo.
A gente não pode esquecer que essa maior participação de produtos Guararapes dentro
da Riachuelo é impulsionada por uma maior participação de produtos modais, de
produtos com desenvolvimento para o mercado feminino, coisas que no início desse
projeto, em 2004, 2005, eram inexistentes nos produtos Guararapes. Praticamente, a
Companhia era posicionada em produtos básicos focados no mercado masculino.
Ao imaginar uma das maiores confecções do Brasil, estamos falando de
aproximadamente de 270.000 peças por dia, na hora de você pegar todo esse núcleo de
produção e passar a desenvolver moda em uma linha tradicional, em que em um dia você
fabrica de 30.000 a 40.000 camisetas pólo, você passa no mesmo espaço a desenvolver
uma blusa feminina com uma série de elementos modais, onde sua produção cai para
2.000 peças por dia, é necessário todo um redesenho industrial, um replanejamento das
plantas em sincronia com a demanda do varejo.
Eu diria, inclusive, que a gente não pode esquecer que 2007, por exemplo, foi um ano em
que o mercado até nos pressionou bastante em relação ao crescimento de top line.
Estávamos ajustando o mix, sofremos em 2007 com a questão do mix. Em 2008 o
problema do mix foi resolvido, ou seja, o equilíbrio entre moda e básico já foi realizado;
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não é a toa que no decorrer de todos os trimestres a Companhia performou em um nível
de same-store sales bastante elevado.
Mas é natural que em 2009 ainda haja ajustes. Não
intensificação do processo de integração, com maiores
Guararapes nas venda da Riachuelo, ocorreu em 2007. Em
dos frutos desse projeto, com aumento de margem bruta,
significativa do mix.

podemos esquecer que a
participações de produtos
2008 nós já colhemos parte
mas também uma melhora

Eu diria que 2009 é um ano ainda de ajustes, ou seja, para equilibrar o efeito da
demanda do varejo com o nível da produção da Guararapes, que é linear; melhorar ainda
mais a estrutura de custos para gerar margem bruta, mas sem esquecer que o grande
elemento de contribuição de margem bruta no segmento de moda é o produto estar na
loja na hora certa, é a moda estar na loja no momento em que o cliente deseja aquele
produto.
Por isso o investimento forte na área logística, com a automação do CD, um investimento
ainda adicional em marketing para reposicionar marca. Ou seja, a Companhia realmente
vem atuando em todas as frentes em busca exatamente disso, a margem bruta
consolidada aumentar muito mais do que só no elemento matemático, mas, sem dúvida
alguma, contribuir de forma significativa para o incremento de valor para os próximos
períodos.
Jander Medeiros:
Está ótimo. Você pode abrir, ou pelo menos dar uma idéia de quanto você vai gastar com
marketing este ano vis-à-vis o que você gastou no ano passado?
Túlio Queiroz:
Jander, em 2008, o valor gasto em marketing foi algo próximo a R$30 milhões. O intuito
para este ano é aumentar esse valor para algo próximo a R$50 milhões.
Jander Medeiros:
Está ótimo. Muito obrigado.
Gustavo Oliveira, Citigroup:
Obrigado pelo feedback. É um follow up nessas questões que o Jander fez. Em relação
principalmente à parte de tecnologia, que vocês estão investindo e estão implementando
alguns desses módulos. Vocês acreditam que as margens do negócio de vocês podem
melhorar? A idéia, acho que na mesma linha, que o retorno que você está tendo do seu
investimento está caindo bastante, porque você está integrando muito, está com o capital
de giro muito mais alto, com o número de ativos muito mais alto, mas vê uma
deterioração dos resultados operacionais. Você acha que é a tecnologia está fazendo a
diferença agora? Tem alguma flexibilidade em relação ao fato de que agora você já esta
todo integrado e isso vai lhe permitir ser mais rápido e mais ágil, com menos capital de
giro investido no negócio?
Como é que você está enxergando esses pontos agora, talvez para vendas, talvez para
margens? Como é que vocês enxergam 2009 em relação a essa nova empresa que
vocês têm?
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Túlio Queiroz:
Gustavo, você tem toda razão. O modelo integrado por si só necessita de um capital de
giro muito maior. Partimos cada vez mais da compra da matéria-prima para venda em até
8x para o cliente, então é natural que todo esse gap seja bancado por capital de giro.
Sem dúvida alguma, o aumento de margem bruta proveniente dessa estratégia tem que
não só recompensar essa maior quantidade de capital de giro envolvida, como também
trazer ganhos adicionais de valor ao negócio.
Eu não diria que é apenas um investimento em tecnologia de forma isolada, acho que é o
conjunto de todos esses elementos que a gente já mencionou aqui, o investimento da
Oracle, sem duvida alguma, mas também todo o processo de integração que foi realizado,
o desenvolvimento do processo logístico. Todos esses movimentos e ações em conjunto
buscam, sem dúvida alguma, sincronizar a Companhia para acertar um produto cada vez
melhor, seja de desenvolvimento desses produtos na Guararapes, de pesquisa de moda,
transformar esse desenvolvimento em produção, até a chegada no momento correto, no
timing correto das lojas.
Então eu diria que, sem dúvida alguma, o foco e o esforço de todas essas ações é para
obter uma margem bruta maior, seja via redução de custos, seja com maior assertividade
dos produtos e de timing nas lojas, mas não vale a pena nos focarmos única e
exclusivamente, por exemplo, na questão tecnológica para justificar um possível retorno
de todos esses investimentos. É um conjunto de fatores trabalhando para gerar mais
valor, seja via aumento de margem ou aumento de vendas.
Tem um ponto importante, que é bastante interessante ressaltar, que principalmente
nesse 4T08 a Companhia teve um desempenho, principalmente comparado aos
principais concorrentes, bastante confortável, porque a gente tinha um produto com preço
bastante competitivo sem o comprometimento de margem. De onde veio essa
flexibilidade maior em preços? Veio exatamente de uma estratégia integrada, de uma
estrutura de custos que suporta a oferta de produtos com maior qualidade, com cada vez
maior quantidade de elementos modais, a preços realmente bastante competitivos.
Para dar um exemplo, ainda no 1S08, a gente viu uma pressão e uma competitividade
em preço bastante forte via produtos importados; os concorrentes, com o USD a R$1,55,
R$1,60, chegavam a combater em preços os nossos produtos. Com a virada cambial,
com os patamares atuais de preço do USD, pelo menos esse combate de preço se
tornou, para nós, muito mais confortável. É claro que ainda vai existir, o produto
importado é atrativo, também trabalhamos com eles, os concorrentes provavelmente
continuam trabalhando, mas essa ausência de combate direto em preço via importados
nos deixa ainda mais confortáveis, não só para ganhos de market share , que a gente
falando em vendas, como também pelo aumento de margem bruta.
Gustavo Oliveira:
OK. Muito obrigado.
Wagner Salaverry, Geração Futuro:
Boa tarde. Flavio, você mencionou aqui no conference que o 1T09 não deve mostrar
queda de vendas de mesmas lojas. Eu queria que você nos desse uma idéia de por quais
motivos você vê esse posicionamento, que a princípio me parece favorável; se isso a
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gente pode atribuir ao posicionamento de preço de vocês, ou se isso também é uma
questão que está muito relacionada aos varejistas formais podendo ganhar algum
mercado dos informais nesse período de crise, em que a dificuldade de captar dinheiro
para os informais e até os custos podem ser alguma coisa que esteja atrapalhando. Se
você notou alguma coisa nesse sentido também.
Flavio Rocha:
Bom dia, Wagner. Realmente, nós encaramos com otimismo esse crescimento, ainda que
modesto, no 1T09. Acho que o principal responsável é a melhoria do produto. Um outro
fator que faltou mencionar, que é um acontecimento importante em 2008, foi a migração
de todo o desenvolvimento de produto que estava aqui na matriz, em São Paulo, no que
diz respeito a masculino, feminino e infantil, para dentro das fábricas. Isso trouxe uma
agilidade, uma melhora visível em termos de produto, principalmente naqueles produtos
mais modais.
E isso começa a se refletir. Esse crescimento está concentrado nos departamentos mais
modais, que acompanham mais de perto as últimas tendências. Então, eu acho que é
produto e competitividade em matéria de preço, unindo preço baixo a crescimento da
margem; acho que é o grande desafio do varejista, e isso está refletido nos números.
Também, eu acredito que está ficando cada vez mais complicada a vida do sonegador,
do informal. Está se fechando o cerco, Nota Fiscal Eletrônica se disseminando, se o
crédito está difícil para os grandes, acho que está mais apertado ainda para os pequenos,
para o informal. A soma de tudo isso nos faz olhar daqui para frente com otimismo,
apesar de todas as dificuldades do momento. O pior já passou, e nós podemos imaginar
que é possível ter a manutenção ou um crescimento no loja a loja daqui para frente.
Mantido isso, eu acredito que a tendência é de melhoria do processo, de melhoria da
eficiência de fábricas; nesses anos de 40% de crescimento das fábricas, isso acontece às
custas de algum sacrifício de produtividade. Agora há o cenário ideal para você buscar a
produtividade, investimentos significativos em automação e novos equipamentos já
começam a surtir efeito. Então, eu acho que o pior passou e podemos esperar números
mais favoráveis daqui para frente.
Wagner Salaverry:
OK. Muito obrigado.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de
passar a palavra ao Sr. Flavio, Vice-Presidente de Relações com Investidores, para
considerações finais.
Flavio Rocha:
Só me resta agradecer a atenção de todos pelo seu tempo, agradecer àqueles que
entendem, que compreendem a complexidade, a necessidade de investimento de um
pouco mais de tempo e de paciência para entender uma Empresa complexa como a
nossa, atuando ao longo de toda a cadeia têxtil. E para superar essa complexidade, nós,
Túlio, eu e o Newton, nos colocamos à inteira disposição para aqueles que quiserem
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compreender um pouco mais este momento da Empresa, entender o nosso processo.
Está na apresentação o nosso e-mail, do Túlio e meu.
Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela participação e pelas perguntas.
Operadora:
O conference call da Guararapes Riachuelo está encerrado. Agradecemos a participação
de todos, e tenham um bom dia.
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