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Operador: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bemvindos à teleconferência da Guararapes Riachuelo para a discussão dos
resultados referentes ao Primeiro Trimestre de 2020.
Essa teleconferência está sendo transmitida, simultaneamente pela Internet e pode
ser acessada no endereço: www.riachuelo.com.br/ri. A apresentação também está
disponível para download no mesmo site.
Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante
a apresentação da empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e
respostas, quando mais instruções serão fornecidas.
Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência,
queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de
negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituemse em crenças e premissas da diretoria da Guararapes Riachuelo, bem como em
informações atualmente disponíveis para a Companhia. Considerações futuras não
são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se
referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou
não ocorrer.
Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da
indústria e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da
empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles
expressos em tais considerações futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Oswaldo Nunes, CEO da Riachuelo.
Por favor, Sr. Oswaldo, pode prosseguir.

Sr. Oswaldo Nunes: Vou começar falando um pouquinho dos meses que
antecederam a eclosão da crise e seus impactos nos negócios, que são os meses
de janeiro e fevereiro de 2020, onde os ajustes que vínhamos fazendo desde junho
de 2019, com isso vínhamos mantendo a melhora crescente em vendas em
mesmas lojas, que gorou na casa dos 12%, e com uma recuperação de margem
bruta importante de 1,8 ponto percentual sobre 2019 no trimestre.
E, ao final da primeira quinzena de março, a nossa projeção de crescimento em
mesmas lojas apontava para algo em torno de 16-17% com uma boa performance
da nossa coleção de outono. Bom, aí veio a crise e, na segunda quinzena de março,
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começamos a sentir os impactos da crise, a crescente preocupação da população,
dos colaboradores e clientes com a pandemia e começamos a sentir os seus efeitos
nas vendas, que culminou com a decisão de fecharmos todas as nossas fábricas,
todas as lojas físicas e promover uma forte redução das atividades no centro de
distribuição.
E foi a decisão certa a tomar naquele momento. Mas como já vínhamos observando
os cenários e o que estava acontecendo lá fora, na China, na Europa, estávamos
desenhando um cenário de stress para enfrentar a crise, e conseguimos
rapidamente adotar medidas e, principalmente, novas diretrizes para redirecionar
toda a companhia e poder concentrar esforços para fortalecer a nossa posição de
caixa e garantir a nossa saúde financeira.
A partir daí, o nosso cenário operacional vigente foi revisto, as prioridades listadas
na agenda estratégica também foram revistas para o cenário de crise:






A primeira coisa a fazer naquele momento foi juntar os times para criar um pilar
de recebimento e expandir a possibilidade para o cliente poder pagar nos canais
digitais e comunicar bem isso em todos os pontos de contato dele com a marca;
A segunda providência foi antecipar e acelerar algumas iniciativas de
transformação digital que estavam previstas para mais para frente para
fortalecer e ampliar as vendas online e substituir uma parte da não venda das
lojas físicas e com isso acelerar a penetração das vendas online, que já vinha
em outro ritmo até antes da crise;
A terceira decisão foi entender que, na crise, todos precisam contribuir de
alguma forma, e, claro, dentro da sua condição financeira e com bom senso, e
que não existe despesa ou contrato sagrado que não pudesse ser discutido
caso a caso, ser negociado, enfim, empatia e bom senso em todas as cadeias
de valor. É claro, também, utilizamos todos os instrumentos legais para ajudar
a aliviar o caixa da empresa e também para apoiar, nesse momento, a
manutenção dos nossos empregos, porque abrir mão de mão-de-obra
qualificada e muito comprometida é sempre a nossa última opção, e, claro, isso
vai depender, como sempre, também do nível de retomada das atividades e o
patamar que elas voltam.

O fato é que, com a boa gestão das linhas de saída e entrada de caixa, nesse
momento, a companhia mantém uma posição de caixa confortável e acima do nosso
cenário de stress e apontando para ficar em linha com o nosso cenário principal, o
nosso cenário base até o final do ano nesse momento. Mas é óbvio que é uma
gestão diária, estamos aqui vivendo um dia de cada vez e aprendendo com a
realidade e vamos ajustando os cenários para frente.
Falando agora um pouquinho do digital, do e-commerce já que praticamente 80%
das lojas físicas ainda continuam fechadas, equivalente a uns 85% das vendas da
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companhia. Bom, eu acredito que as empresas que já vinham fazendo antes da
crise ou que estão acelerando na crise, que é a transformação do seu negócio,
estão tendo vantagem agora. Mudanças no comportamento do consumidor, que já
vinham acontecendo por causa da conectividade, a boa experiência digital, estão
se acelerando. Mais pessoas estão experimentando comprar online e nos perfis
indicando que 85% delas está satisfeita com a experiência.
É importante, nós estamos vivendo um processo bastante interessante de inclusão
digital, de modo que, no pós-crise, vai emergir, sim, um consumidor mais
familiarizado com os meios e canais digitais e também mais omnicanal para resolver
a vida com mais comodidade e melhor experiência. Ou seja, o online deve ir para
outro patamar após a crise.
Ao longo de 2019, já tínhamos investido R$168 milhões em tecnologia e voltado
para os canais digitais, incluindo o nosso banco digital, e em 2020, em que pese a
necessidade de postergar investimento para proteger o caixa, as iniciativas e
projetos da nova tecnologia de transformação digital estão preservados.
O nosso e-commerce já vinha crescendo desde janeiro, mas acelerou nos meses
de abril e maio e quintuplicou o número de pedidos. Então, o maior desafio foi – e
tem sido ainda em alguma medida – ajustarmos toda operação logística para
rapidamente poder atender o crescimento da demanda, que foi uma oportunidade
que a crise trouxe, e com menor impacto possível para o cliente. Os nossos esforços
estão concentrados em atender uma demanda crescente e, ao mesmo tempo,
recuperar rapidamente o nível de serviço de entrega para os clientes.
O fato de já termos construído o e-commerce enxergando todo o estoque do CD e,
mais, a nossa estratégia de agregação do nosso modelo, foi importante nesse
momento que as cadeias de suprimento estão paradas e as lojas físicas fechadas
e criou a vantagem competitiva de podermos proporcionar uma maior
disponibilidade de oferta e de categoria de produto para o cliente, então são mais
de 15 milhões de produtos nos CDs disponíveis para o cliente comprar online.
Também, a crise está nos incentivado a ser mais ágeis na evolução do modelo para
o mundo digital, quebrar paradigmas, o varejo físico como um todo tem que se
reinventar, o momento da crise e o pós-crise vão deixar claro a fragilidade de quem
não estava se reinventando, e trazendo junto o novo papel das lojas e os seus
colaboradores, que já está mudando, que tem que ressignificar o papel da loja e a
sua forma de interagir com o cliente no PDV com o avanço de um modelo
operacional cada vez mais omnichannel.
Algumas novas iniciativas digitais, que foram lançadas agora durante a crise, como
a venda por WhatsApp, o Riachuelo Lovers, o drive-thru e principalmente a visão
integrada de 100% dos estoques da companhia em 100% das lojas físicas – e vou
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falar um pouquinho disso mais à frente, disponível para o cliente em compra online
– é importante dizer que já nasceram robustas e com visão do cliente no centro para
irem, na linha do tempo, se integrando dentro dos canais online.
As vendas por WhatsApp, por exemplo, que são vendas feitas com auxílio do
vendedor onde temos a tecnologia ajudando a humanizar o atendimento digital, está
apta tecnologicamente para 100% das nossas lojas e disponível em 100% dos
mercados. Mas, nesse momento, tem 240 lojas operando e as demais, 83, que
estão aptas, como eu acabei de falar, tecnologicamente a operar, também estão,
estamos dependendo da permissão das autoridades locais para poder acessar a
loja e operar esse serviço.
No drive-thru, que tem sido algo bastante comentado, entendemos que é uma
condição de entrega disponível no nosso caso e está disponível para todas as lojas
que podemos acessar e operar para que o cliente retire as compras online feitas por
qualquer canal.
Falando um pouquinho do Riachuelo Lovers, essa versão inicial nasceu como uma
campanha para incentivar a venda online com engajamento voluntário dos nossos
quase 40.000 colaboradores, que podem acessar o nosso catálogo de produtos e
mostrar as propostas de valor aderentes ao gosto de potenciais clientes que estão
nas suas redes sociais, como Facebook e Instagram.
É um canal que vem crescendo, mas, olhando mais à frente, enxergamos que há
uma oportunidade para as pessoas empreenderem junto a nós, promover os nossos
produtos e construir parcerias que não tenham conflito de interesse. Essa é uma
discussão que ainda vamos ter mais à frente porque isso traz junto o desafio de
criar regras, governança, a questão de remuneração e sem conflito entre canais.
Como eu disse há pouco, a gestão omni dos estoques é o que vai permitir o ship
from store robusto. Começamos a instalar isso a partir de junho nas lojas e
queremos concluir, até o final do ano, para 100% das lojas poderem faturar qualquer
pedido online e por qualquer canal diretamente para o cliente.
Lembrando que estamos presente em 153 municípios e, a partir destes, para 80%
da totalidade dos municípios onde não temos loja física, estamos há no máximo 130
km de distância, então 1 ou 2 horas para efetuar a última milha se for o caso, então
é uma oportunidade de reduzir prazo de entrega, de frete relativo ao prazo de
entrega e otimizar estoques. Até o final do ano, esperamos ter mais de 600.000 m²
da loja podendo entregar e faturar diretamente para o cliente.
A gestão omnicanal dos estoques é a pedra fundamental para um modelo de varejo
verdadeiramente omnichannel, onde todo o estoque da companhia está disponível
para o cliente, qualquer canal, a qualquer hora e qualquer lugar. A loja física passa
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a ser um hub logístico dentro do modelo omnichannel nessa fase 1 um desse
projeto, eu falei a extração de 100% dos estoques disponíveis para o cliente, não
existe mais estoque comprado e reservado, quer dizer, cross docking para qualquer
canal, a gestão da compra e dos estoques passará a ser feita pensando na
demanda agregada de todos os canais, digitais e físicos. Então as referências de
abastecimento mudam.
Bom, quanto ao marketplace, nosso entendimento aqui é – óbvio que observamos
– eles continuam crescendo em todo o mundo, os maiores e-commerces são
marketplace ou também marketplace, os canais digitais eles são mais flexíveis e
podemos expandir fronteiras, claro, sem abandonar o nosso DNA de moda e de
lifestyle e complementando o nosso posicionamento e proposta de valor com mais
categorias e produtos e atender à demanda num sentido mais amplo. Inicialmente,
desejamos fazer isso a partir do nosso core de categoria de produtos atuais.
Como já dissemos, nos enxergamos lá na frente como um hub, um ponto de
encontro de lifestyle e comportamento. Já temos múltiplos pontos de contato com
cliente no varejo e na financeira – que vai virar banco digital e com mais de 30
milhões de clientes cadastrados –, então, a partir desse cenário, nós estamos
construindo nosso motor proprietário de marketplace e desejamos concluí-los até o
final de 2020. Acreditamos que, no futuro não muito distante, vai aumentar a disputa
pela preferência do cliente no mundo digital e fica difícil imaginarmos o cliente com
vários apps, aplicativos para resolver a sua vida. Acreditamos que a tendência será
resolver o máximo possível da vida num único lugar e com poucos cliques.
Com relação à reabertura das lojas físicas, vimos retornando gradualmente, e, claro,
do jeito certo. Vamos continuar seguindo as orientações das autoridades de saúde,
órgãos de governos locais, que são as pessoas que estão muito próximas de como
está a pandemia, as pessoas que possuem todas as informações e
acompanhamento de controle e sabem em que ponto da curva de contágio o
município está. E se o município considerar que já é seguro reabrir a economia, nós
reabriremos e aplicando a todos os protocolos de proteção e conscientização da
população, clientes e colaboradores.
E, nesse sentido, continuamos acompanhando de perto todas as movimentações,
e nesse momento nós temos 60 lojas reabertas, mais 3 autorizadas a abrir, mas
ainda sem a data definida. Então, é algo em torno de 20% do número de lojas, que
representam 15% das vendas da companhia.
Indo para o tema dos investimentos, como também já foi falado, o que tínhamos
aprovado antes da crise era investir em 2020 algo entre R$600 e R$650 milhões,
sendo 2/3 em tecnologia e digitalização do varejo do banco e 1/3 para lojas novas
e reformas, invertendo até uma tendência histórica do contrário, onde passamos há
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algum tempo em 2/3 mais para o mundo físico e 1/3 para o mundo da tecnologia e
digitalização, agora estamos com 2/3 direcionados para a nossa jornada omni.
Exceto os investimentos que julgamos prioritários dentro da nossa jornada de
transformação digital, quer dizer, os investimentos no canal físico agora no
curtíssimo prazo tem que se ajustar, temos que ajustar o ritmo e a velocidade e esse
número vem para baixo. Claro que a expansão planejada de curto e médio prazo
continua. Então, tínhamos um plano aprovado de 25 novas lojas Riachuelo Full para
2020, mais umas 20 reformas, sem contar 10 lojas da Carter’s e 4 do Riachuelo
Casa, então agora, nesse momento, o drive para esse tema é de suspensão
temporária.
Algumas lojas já foram adiadas para 2021 por iniciativa dos shoppings e as demais
podem abrir em 2021 ou antecipar algumas se conseguirmos, obviamente, encaixar
nos nossos cenários operacionais, que ainda têm muita incerteza, eu acredito (e
espero) que a partir de julho, máximo agosto, e com a economia voltando, o novo
normal, tenhamos mais clareza sobre o que vamos poder executar do plano de
investimento em 2020, exceto, claro, aquilo que diz respeito à transformação digital.
O potencial da loja física continua com o cliente cada vez mais multicanal e
querendo tudo integrado para melhorar a experiência, e, como já disse, até o final
do ano vamos ter mais de 600.000 m² de loja física faturando e entregando para o
e-commerce com menores prazos, menor custo de frete relativo e melhor
experiência.
Para finalizar, assim, quer dizer, o pós-COVID ou o mundo pós-COVID, o novo
normal, eu acredito que vamos ver um consumidor mais digital, mais exigente com
as marcas, que terão que ser mais digitais, com mais propósitos sustentáveis, isso
já vem acontecendo, vai ser potencializar após a crise e vai influenciar cada vez
mais na decisão do consumidor decidir consumir a marca.
Eu acredito que o consumo de moda vai voltar e, à medida que a economia também
voltar a crescer, enxergamos os sinais nesse sentido lá fora e também aqui no Brasil
como sendo positivos. As pessoas não vão querer permanecer trancadas em casa
só comprando online só pela experiência e conveniência. É claro que o online vai
crescer, mas as pessoas vão querer voltar ao novo normal e, com todos os cuidados
de proteção e segurança contra a COVID-19, vão buscar se recompensar pelo
tempo de isolamento social, e, nesse sentido, a moda é inspiração, é
comportamento, e companhias como a Riachuelo, que são mais robustas, com mais
acesso a crédito e que podem, durante a crise, ir endereçando e executando bem
investimentos para seguir avançando na evolução do digital e no relacionamento
com o cliente, vão atravessar a crise e vão sair mais fortes dela.

6

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T20
Guararapes Riachuelo (GUAR3)
22 de Maio de 2020

Temos que também ver tudo o que está acontecendo de forma otimista, como se
tivéssemos, em alguma medida, um papel em branco que nos dá a oportunidade de
redesenhar o negócio para as mudanças pós-pandemia. Claro que o tamanho do
bolo não vai aumentar, pode diminuir, mas eu acho que as empresas capazes de
gerar e entregar boas propostas de valor para o cliente podem ganhar share, e isso
deve acelerar o processo de consolidação de vendas no mercado de varejo de
moda.
Por ora é isso, pessoal. Quero agora passar a palavra ao Túlio.
Sr. Túlio Queiroz: Obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. Antes de passar para o
material presente em nosso website, espero que todos estejam bem, com saúde e
que passemos por essa situação da melhor maneira possível.
Passando aqui para o material, já no slide de número 3, eu vou tentar ser bastante
breve nos principais números para focarmos nas perguntas. Quando olhamos os
números de receita líquida consolidada de mercadorias, observamos que nesse
primeiro trimestre obtivemos um total de 1,9 bilhão, uma queda de -3,6, e no critério
loja-a-loja o número foi uma involução de 5,2%.
Acho um ponto importante de ressaltar aqui é a boa performance que a companhia
vinha obtendo ao longo de janeiro e fevereiro com patamares de loja-a-loja
superiores a 12% como resultado de tudo que viemos fazendo ao longo do segundo
semestre do ano passado, que vocês acompanharam muito bem.
Do ponto de vista dos grupos, eu acho que vale a pena o destaque ao grupo Moda
Casa, que inclusive vem se transformando num novo modelo de negócio; o Infantil
também com um destaque interessante; e óbvio, como não poderia deixar de ser, o
Feminino liderando, do ponto de vista de volume e com uma aderência enorme em
relação a esses patamares de dois dígitos muito fortes.
Passando agora para o slide de número 4 do material, observamos um ticket médio
total e a base de cartões Riachuelo ao longo do trimestre. Então, o ticket médio
totalizou R$134, um crescimento importante de 8,5%, isso mostra o cliente disposto
a comprar mais itens e também um preço médio maior, também relacionado com a
boa performance do Moda Casa. E no que diz respeito à base total de cartões
Riachuelo, fechamos o trimestre com 32,7 milhões de unidades, um crescimento de
4,4% em relação ao 1T19.
No slide número 5, podemos observar os números referentes ao desempenho da
operação financeira começando pelo nível de perda e provisionamento, e, na parte
inferior do slide, nós temos a carteira com todos os detalhes e os estoques de
provisão para cada uma das faixas.
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Acho que aqui, é claro que é muito importante olharmos esse número de final de
trimestre, mas também é muito importante discutir como é que enxergamos as
carteiras por dentro, como é que estamos vendo uma realidade já ao longo de abril
e uma projeção para os próximos 6 meses da mesma forma que discutimos aqui ao
longo dos últimos trimestres.
Então, o nível de perda do cartão Riachuelo fechou esse trimestre em 7,7%,
podemos observar na linha azul, e na linha laranja tem o nível de perda do
empréstimo pessoal, que fechou trimestre em 25,8.
Aqui, eu acho que é importante observarmos que, logo que a companhia tomou a
decisão de fechar as lojas, tínhamos um desafio enorme na mão e sabíamos que
mais da metade dos pagamentos realizados das nossas faturas eram feitos em
lojas. Então, obviamente, é um desafio muito grande de focar e virar a companhia
para ensinar esse cliente e trazer esse cliente para realizar os pagamentos nos
meios digitais. Foi justamente isso que a companhia fez.
Acho que, como o Oswaldo comentou, ainda naquela semana do dia 15 a 20 de
março ficou muito claro nos testes de stress que o principal elemento a ser
trabalhado era justamente as carteiras, então imediatamente viramos toda a
engrenagem da companhia para esse fator. Então, área de TI, área de
Comunicação, o Call Center, toda a parte de Marketing como um todo, enfim, para
não só operacionalizar esse movimento como também acessar e ensinar esse
consumidor, que, como eu comentei, metade deles estavam acostumados a realizar
o pagamento nas lojas físicas.
Então, dessa forma, é claro que nos primeiros 10 dias de março teve uma
dificuldade operacional importante, vimos os números de cota de recebimento ao
longo dos 10 dias de março caírem bastante, só que a boa notícia é que, já a partir
do final de março e principalmente início de abriu, começamos num processo de
recuperação desses patamares de recebimento de uma forma muito exitosa. Então,
ao longo de abril, nós cumprimos 100% da meta do recebimento e ainda fechamos
a lacuna referente ao recebimento de março, isso no que diz respeito ao cartão, que
obviamente são os maiores volumes.
E é claro que no empréstimo pessoal tem um desafio maior, que aqui temos um
cliente de maior risco, um cliente muito mais sensível a qualquer movimentação
macroeconômica.
Mas, desta forma, o quê que estamos imaginando? Então, esses 7.7 de nível de
perdas agora em março, estamos prevendo que esse número chegue ao redor de
8.7 em setembro e o número de empréstimo pessoal fique num patamar de 26% até
setembro.
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O movimento de maior intensidade deve ocorrer ao longo do quarto trimestre, onde
vamos ver esse indicador subindo para a casa dos 10% no caso do cartão e na casa
dos 30% no caso do empréstimo pessoal ao longo do quarto trimestre. Obviamente,
nós já começamos a fazer todos os adicionais de provisão justamente aderentes a
essas curvas, mas claro que ao longo do segundo semestre devemos comparar
alguma coisa nesse sentido acompanhando justamente a trajetória da curva que eu
comentei com vocês agora.
Na parte inferior do slide, podemos observar os estoques de provisão para cada
uma das faixas, e aqui eu acho que eu queria só destacar o nível de
provisionamento para carteira de até 180 dias, que aumentamos para 8,8, e, dessa
forma, fechamos o trimestre com 93% de índice de cobertura com os vencidos há
mais de 90 dias e 8% acima do mínimo requerido pelo Banco Central.
No slide seguinte, de número 6, nós temos o resultado da operação financeira. Os
principais destaques aqui, é claro que como as carteiras vão apropriando as receitas
ao longo dos contratos, ainda tivemos uma receita de venda com juros importante,
então: a parte do top line performando bem, ali crescendo 17% ano contra ano; o
empréstimo pessoal, já vinha num movimento de redução gradual de fisco, então
os níveis de receita já reduziram e apareceram já nesse primeiro trimestre caindo
13,8%; produto financeiro crescendo 12; o cartão bandeira ainda forte, crescendo
25%; e aí, nas linhas de provisionamento, que chamamos de PDC, as perdas, os
descontos e as despesas com cobrança, vimos um crescimento de quase 30%
puxado não só pelo PDD, que comentamos agora, mas também pelos descontos
das operações de crédito. Então, foi um momento que também entramos muito em
contato com o cliente, pegou esse cliente pela mão, acessou as redes sociais,
realizou tutorial e obviamente discutiu muito caso a caso essa questão dos
descontos de renegociação.
Então, dessa forma, o resultado da operação financeira finalizou o trimestre com
R$67 milhões, uma queda em relação aos 126 registrados no primeiro trimestre de
2019.
No slide seguinte, de número 7, nós temos o lucro bruto consolidado da companhia,
que encerrou trimestre em R$1,35 bilhão, muito em linha com o número registrado
no mesmo período do ano anterior.
Aqui o destaque fica realmente para a margem bruta de mercadorias, que fechou o
trimestre em 49%, um aumento de 1,8 pontos percentuais em relação ao primeiro
1T19, muito em reflexo pelo bom desempenho do top line, que vimos um samestore-sales em janeiro e fevereiro performando muito bem, com uma coleção muito
mais ajustada, o nível de estoque numa sincronia muito afinada, e é claro que isso
reflete na margem.
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E aí, um detalhe interessante, se excluíssemos Perfumaria, Moda Casa e Celular
da base, que são categorias que têm margens percentuais um pouco menor, essa
margem bruta ficaria em 55% com um crescimento ano contra ano na mesma base
de 2,9 pontos percentuais. Então, realmente um desempenho aqui de top line de
mercadoria muito forte.
No slide seguinte, nós temos as despesas operacionais do grupo, que totalizaram
R$752 milhões nesse primeiro trimestre, um crescimento de 7,5 quando comparado
aos R$700 milhões registrados no primeiro 1T19. Aqui, neste slide e nos demais,
eu vou centralizar a minha análise sempre no gráfico à direita do slide, onde
trazemos os números de resultado sem os efeitos do IFRS 16.
Aqui, em relação às despesas, o Oswaldo também foi bem claro, é claro que a partir
do agora, a partir do momento que ficou claro a necessidade de se fechar as lojas
e a intensificação da crise, a companhia tomou uma série de medidas que fizemos
questão de deixar muito claro no nosso press release com o intuito de preservação
de caixa, e é claro que todas as principais linhas de despesas foram abordadas.
Mas é claro que aqui no número do primeiro trimestre ainda era o número recorrente
do que vinha ocorrendo em situações normais.
No slide seguinte, de número 9, nós temos o EBITDA consolidado do grupo, que
totalizou R$36 milhões nesse primeiro trimestre ante R$127 milhões no 1T19, e aqui
a combinação de todos esses fatores, então claro que o fechamento das lojas trouxe
uma pressão muito grande no top line de março, como o patamar de despesa ainda
estava num nível corrente, tem esse efeito fechando bastante a rentabilidade do
EBITDA de mercadorias, e na ponta da operação financeira é essencialmente uma
pressão proveniente do aumento de nível de provisão com aumento no nível de
descontos concedidos. Então, é claro que tem essa pressão de rentabilidade
proveniente dessas duas pontas no consolidado do grupo.
No slide seguinte, de número 10, nós temos os números do lucro ou prejuízo líquido
consolidado. A companhia fechou o trimestre com prejuízo de R$41,6 milhões ante
R$32 milhões de lucro registrados no primeiro 1T19, e aqui essencialmente e
rigorosamente os mesmos motivos, os principais motivos que eu acabei de
comentar em relação ao EBITDA.
Passando para os números do ciclo financeiro, presentes no slide seguinte,
podemos observar que a companhia fechou o 1T20 com um patamar de ciclo
financeiro muito parecido com o ciclo financeiro do 1T19. Aqui vemos o nível de
estoque em dias subindo 13%, parte por conta, obviamente, de uma não venda já
a partir de 15 dias ao longo de março e parte que seria comprado já em relação ao
nível de vendas que a companhia vinha num ritmo muito mais forte.
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Mas eu acho que a boa notícia aqui é que conseguimos, ainda ao longo de março,
parar a produção dos estoques que inverno nas fábricas, imediatamente também
comunicamos os fornecedores parceiros nesse sentido, então agora a ideia é usar
esse estoque de um inverno mais leve ou de um outono ao longo das próximas
estações e aquilo que for possível do estoque mais pesado de inverno que tiver
dentro de casa utilizar no ano que vem.
Em relação a clientes, há um comportamento natural de queda de 8,7, também tem
a ver com essa redução importante das vendas ao longo dos últimos 15 dias do
trimestre, e o fornecedor é uma tendência que já vinha ocorrendo, vimos
trabalhando prazo de fornecedor, vocês ouviram isso ao longo dos últimos
trimestres, isso aqui é uma manutenção dessa melhora operacional que vem sendo
trabalhada na ponta dos fornecedores. Aqui é o destaque positivo nesse sentido,
crescendo 25%.
No slide seguinte, podemos observar o patamar de endividamento líquido, que
fechou o trimestre com uma dívida líquida de 1,582 bi, número inclusive inferior ao
patamar de 1,613 do ano passado. A relação direta com EBITDA claro que tem a
ver também com essa pressão de EBITDA ocasionada e apresentada neste último
trimestre, mas aqui eu acho que é mais importante deixarmos claro que a
companhia entrou, neste momento mais delicado da crise, com um patamar
bastante saudável de caixa, imediatamente quando fizemos o cenário de stress,
tivemos o cuidado de acionar as linhas de crédito e aumentar de forma significativa
essa posição de caixa, então fizemos captações adicionais na ordem de R$1 bilhão,
como informamos no fato relevante.
Desses R$1 bilhão, R$200 milhões entraram já neste primeiro trimestre e os outros
R$800 milhões ao longo do mês de abril. Então, dessa forma, eu acho que a
companhia tem um patamar de caixa muito saudável para passar por esse momento
mais agudo da crise e principalmente também fazer a virada do exercício com muita
qualidade de liquidez.
No slide seguinte, nós temos os números referentes ao CAPEX do grupo. O CAPEX
totalizou caiu R$85,9 milhões, claro que a maior parte aqui é na Riachuelo, mas
acho que o principal destaque aqui é uma tendência que tanto na Riachuelo quanto
na Midway o foco cada vez mais na parte de tecnologia, como o Oswaldo também
bem destacou, e a tendência é que ao longo deste ano é preservar os investimentos
nesta pista de tecnologia e na pista da engrenagem core do negócio.
Seriam esses os nossos comentários iniciais e a partir de agora todos nós aqui na
mesa, eu, Oswaldo, Newton e o Marcelo, estamos à disposição para responder às
perguntas. Muito obrigado.
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Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Nossa primeira pergunta vem de Helena Villares, do Itaú Unibanco.
Sra. Helena Vilares: Oi pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. A
minha primeira pergunta, na realidade, é referente a um pouco a operação do ecommerce e do estoque. Vocês já deram bastante detalhes sobre e-commerce, já
até traçaram agora uma estratégia para nós de como vocês vão liberar esse
estoque, mas o que eu queria entender aqui em relação ao e-commerce é o quê
que vocês estão vendo de cliente? Ou seja, vocês estão vendo os mesmos clientes
da loja, o cliente que já é fiel, que já tem todo o serviço da Midway financeira, que
tem toda a base do ecossistema Guararapes ou vocês estão vendo também a
participação de novos clientes, um mix disso tudo? Como é que vocês estão vendo?
E, também, em relação a mix, como é que é esse mix de produto? Então vocês
estão vendo mais a categoria feminina, mais a categoria casa, alguma categoria
tem surpreendido? Enfim, e nessa parte da categorias, se vocês conseguirem dividir
conosco também, claro que vocês ainda não tem isso superclaro, mas como é que
vocês pretendem o estoque que realmente vai ter que sair agora, que é mais modal
e que não dá nem para segurar para o inverno do ano que vem? Vocês vão colocar
isso na loja? Já estão colocando, isso já está sendo promocionado, ainda não, vão
esperar até quando para começar a promocionar? Eu só queria entender um pouco
melhor essa parte da estratégia de promoção aqui para entender também um pouco
de impacto futuro de margem bruta. Obrigada.
Sr. Túlio Queiroz: Helena, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela parte do
e-commerce. Realmente, eu acho que a companhia tem vivido uma completa
transformação nos volumes envolvidos no seu e-commerce. Eu acho que temos
visto esse movimento na maior parte dos varejistas.
No nosso caso, sem dúvida, o ritmo está muito forte, mais do que quintuplicamos a
operação do e-commerce nesse período. É claro que isso traz também um desafio
operacional para tratar todos esses pedidos, também estamos muito focado nisso,
mas, sem dúvida nenhuma, é uma belíssima notícia porque passamos por uma
situação difícil que tende a ter um período determinado de tempo, mas trazemos um
atributo e um elemento positivo que deve se perpetuar. Eu acho que esse é um
ponto importante dessa história toda.
Sem dúvida nenhuma, quando entendemos o cliente, como você bem ponderou,
assim, realmente tem de tudo, tá? Temos visto, sim, o nosso cliente tradicional, o
nosso cliente inclusive detentor do cartão Riachuelo muito presente nos canais
digitais como um todo, e como colocamos, nós abrimos uma série de frentes
envolvendo o e-commerce como plataforma, o Oswaldo acabou de citar aqui o
Riachuelo Lovers onde todos os colaboradores da companhia se tornam
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promotores de venda da marca, e esse cliente, claro que também com toda essa
presença nas mídias sociais, acabamos conquistando muitos clientes novos, eu
acho que é uma estratégia que acertamos logo no início foi a questão de patrocinar
as lives de diversos cantores, a maior parte sertanejo, mas os diversos cantores
como um todo, e tivemos um retorno excelente dessa iniciativa.
Tivemos uma penetração de novos clientes, de perfis inclusive diferentes, que foi
muito saudável para a marca e que estão tendo uma experiência muito bacana.
Em relação ao mix de produto, sem dúvida nenhuma, é claro que existe, sim, uma
transformação no perfil de compra e na performance por mix. Temos visto um
destaque positivo para o Moda Casa como um todo. O Moda Casa já era um
business que tem um segmento que, independente da chegada da crise, vínhamos
trabalhando de uma forma totalmente diferenciada, investindo muito no redesenho
do mix, trazendo uma curadoria muito bacana, realmente a coleção está muito
bonita, e vinha performando já num ritmo muito forte.
A partir do momento que as pessoas passaram a ficar mais em casa, passaram a
valorizar mais o ambiente da casa, é um processo natural que uniu realmente os
dois fatores: algo que realmente naturalmente vinha sendo trabalhado e trazendo
uma performance diferenciada junto com esse momento em que as pessoas estão
mais em casa. Então, realmente os números de Moda Casa são, assim, muito, muito
fortes.
E é claro que toda aquela moda é mais relacionada à conforto também, as pessoas
buscam, nesse momento, estarem confortáveis, porém, com uma roupa bacana,
uma roupa bonita dentro de casa. Então, eu acho que são esses dois principais
destaques e também que é de se esperar em momentos como esse.
Com relação a patamares de estoque, eu vou passar aqui a palavra para o Oswaldo
que ele vai tratar sobre esse tema.
Sr. Oswaldo Nunes: Oi, Helena, tudo bom? Só acrescentando o que já falamos, o
Túlio acho que já deu a indicação de que os nossos patamares de estoque tinham
como premissa a boa performance de venda da companhia como um todo e
principalmente no loja-a-loja ao longo do 1T20, mas o que vamos fazer é pular a
coleção do 3T20 porque estamos postergando, diferindo a validade dessa coleção,
que pode ser vendida até o final, ou seja, de setembro, e lembrando que parte da
demanda também será postergada. Quer dizer, temos uma parte importante das
vendas, no Nordeste e no Norte, onde você tem, claro, a coleção é guiada pelos
temas, as inspirações da estação de outono-inverno, mas são peças leves e não
temos queda de temperatura. E aqui no Sul e Sudeste experimentamos as
temperaturas mais baixas até o final de setembro. E lembrando que se você difere,
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posterga a demanda, você também posterga a validade da coleção e a sua
perecibilidade.
Então, a nossa próxima coleção ela será a coleção de final de ano, que vai ser
produzida majoritariamente no Brasil e na Guararapes, onde podemos, enfim, a luz
das curvas da demanda e mais perto do momento da venda, decidir a compra e a
produção. Então, nesse momento, com mais incerteza quanto às curvas de
demanda, a flexibilidade de poder reagir rápido ficou mais importante poder decidir
mais próximo da venda, quando você tem menos incerteza com relação à demanda
das principais categorias, decidimos melhor o que produzir e mais em linha com o
desejo do cliente e a venda que provavelmente vai acontecer.
Lembrando que temos os nossos times de criação e desenvolvimento da moda
trabalhando nas fábricas em Natal e Fortaleza, então você pode, de fato, produzir
matérias-primas importantes para o final do ano, como malha, rapidamente, enfim,
tem um grande consumo no verão e poder produzir essa malha numa composição
mais adequada e atingir os volumes também por cor mais adequados e a vantagem
de poder cortar e costurar muito rapidamente e temos um fluxo de produção lá de 5
dias, e claro que para urgências em categorias importantes podemos reduzir até
para 2 dias, então 5 dias, 6 dias depois essa mercadoria já está sendo embarcada
para as lojas do Nordeste e do Norte e mais 3-4 dias de trânsito até São Paulo e
estar sendo distribuída para as lojas aqui do Sul e Sudeste.
E quando olhamos por dentro do estoque que temos, ele é saudável e gerenciável,
e, como o Túlio falou, peças mais pesadas de inverno elas têm baixo conteúdo de
moda e, dada a nossa condição de agregação no CD, a parte que lá está uma parte
que lá está pode, sim, ser guardada para 2021, e óbvio com todos os cuidados de
higiene e armazenamento desses produtos. Então, estamos bastante confortável
com relação a esse tema.
Claro que há uma tendência de uma atividade mais promocional durante o período,
mas isso deverá acontecer no mercado como um todo, e, obviamente, a depender
de quando as lojas físicas começam a voltar. No nosso caso aqui 80% ou 85% da
companhia ainda não voltou, tem algumas boas notícias para acontecer nos
próximos dias em mercados importantes e é que vamos pilotando os níveis de
estoque, o que é mais parecido a luz dessas curvas, mas eu acho que algum nível
de atividade promocional um pouco acima do que seria o normal poderá acontecer
no mercado como um todo.
Sra. Helena Vilares: Está ótimo, ficou superclaro, obrigada.
Operadora: A próxima pergunta é de Richard Cathcart, do Bradesco.
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Sr. Richard Cathcart: Oi, bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira,
Túlio, você, nos seus comentários, mencionou que o recebimento em relação aos
cartões em abril, eu acho que você falou que bateu 100% da meta, eu só queria
entender isso um pouco mais. Essa marca você já estava incorporando um nível de
recebimento abaixo por conta da situação ou isso seria 100% do normal? Só uma
clarificação.
E a segunda pergunta é sobre as despesas no 2T20. Se você puder falar um
pouquinho sobre as despesas, principalmente de aluguel e funcionários, eu sei que
vocês estão aproveitando os MPs, então se você consegue dar um pouco mais de
informação de quanto que você acha que vocês vão conseguir reduzir a base de
SG&A no 2T20 seria ótimo. Obrigado.
Sr. Túlio Queiroz: Obrigado pela pergunta, Richard. Bom, em relação a
recebimento, eu acho que realmente é um ponto importante e acho que agora eu
consigo contextualizar de uma forma mais ampla. Inicialmente, quando fizemos,
ainda da semana do dia 15 de março, quando fizemos o cenário de stress e estava
avaliando ali a possibilidade de fechar as lojas, ficou muito claro ali que, uma vez
que as lojas estivessem fechadas, a principal variável a ser defendida seria toda a
carteira de recebimento pelos números envolvidos, obviamente. E, como eu
comentei, acho que a companhia foi bastante rápida em mobilizar toda a frente que
obviamente está preparada para fazer venda, imediatamente viramos virou tudo
isso para o recebimento.
Então, fizemos diversas ações no universo digital, como eu comentei, mas, além
disso, também reforçamos a parceria com correspondentes bancários, então
fizemos uma parceria com o Carrefour, depois com o Pão de Açúcar, algumas
farmácias justamente para dar opção completa de o cliente realizar pagamentos das
faturas. Criamos diversos tutoriais nas mídias sociais, todas as interações. O cliente
perguntava muito, em qualquer post que fazíamos no Facebook ou no Instagram,
sobre fatura e fizemos questão de interagir com todos esses clientes de forma
individual, então viramos uma célula completa do Call Center só para isso, e
conseguimos esse movimento que eu comentei.
Ainda no mês de março foi mais difícil, o cliente enfrentou algum nível de dificuldade
operacional porque, como eu comentei, metade deles estava acostumada a fazer
pagamentos das suas faturas nas lojas, mas, ao longo de abril, como conseguimos
conseguiu começar a virar esse jogo e nós recebemos inclusive essa onda de não
recebimento de março.
Em relação à meta, é claro que ela compõe e tinha inicialmente a cota de
recebimento previsto aqueles níveis de perdas iniciais, ou seja, perto de 25% para
o empréstimo e perto de 7% para o cartão, mas é claro que, quando rodamos as
cotas, colocamos gente colocou algum nível de inadimplência adicional. Então,
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como eu comentei, na parte do cartão, estamos trabalhando com um nível de perda
para daqui a 6 meses, que é justamente essa onda, sair do patamar de 7 e ir para
patamar de 8,8 e, do empréstimo pessoal, ir para um patamar de 26 e depois, no
final do ano, veremos esse nível de perda chegando a 10% no cartão e a 30% do
empréstimo.
Então, esses são os números que conseguimos, hoje, projetar enxergando o
deslocamento das faixas dentro da carteira existente, ou seja, que não podemos
esquecer também que já tinham clientes em atraso e como é que essa turma se
comportou, e a carteira totalmente jovem e mais nova, que tivemos uma
performance realmente excelente ao longo de abril.
Então, eu acho que um ponto importante, Richard, que também deixa claro o
patamar de entrada de recursos, que entendemos esse momento basicamente em
duas fases: a fase inicial, que é a combinação de dois fatores, uma boa parte dos
clientes começa a ter (ou já tem) uma perda significativa nos seus rendimentos e,
junto com isso, tem o desafio operacional, que é aquele cliente que não sabia utilizar
as redes sociais, que estava acostumado a pagar em uma determinada loja e essa
loja passou a estar fechada; e, provavelmente, vamos ter um segundo momento em
que essa parte operacional provavelmente já vai estar sanada, ou completamente
sanada, e, porém, a segunda variável, que é a questão econômica, ainda vai estar
presente e pode ser que esteja ainda até com maior intensidade.
Então, por isso que agora o cuidado é todo na questão da concessão de crédito,
buscando uma qualidade de concessão muito afinada e, como colocamos aqui no
release, mudando completamente os volumes. Então, inicialmente, paramos parou
as operações de empréstimo pessoal neste momento, num primeiro momento
também paramos a emissão de novos cartões, suspendemos o aumento dos limites
para retomar essas operações gradualmente junto com a retomada das lojas.
Então, o primeiro movimento vai ser o movimento do PL, depois, em seguida, o
movimento do cartão bandeira para depois, gradualmente e, obviamente fazendo
todas as análises vis-à-vis a situação econômica e de renda desses clientes,
gradualmente retomando também a questão do empréstimo.
Então, eu acho que um ponto importante dessa história toda é que, no mês de abril,
conseguimos transformar essa carteira de recebível em caixa. Então, para vocês
terem uma ideia, que é um ponto importantíssimo, nós temos hoje, na reta final no
mês de maio e neste período até agora do segundo trimestre, a companhia não teve
queima de caixa, o que é um fator bastante importante nesse processo de crise
porque conseguimos fazer com que essas carteiras de crédito performassem, ou
seja, performassem em níveis de gerar caixa, conseguimos preservar todo um nível
muito importante da saída de caixa – que tem a ver com a sua segunda pergunta –
e o delta disso realmente foi uma preservação completa do nível de caixa.
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Então, já fazendo um link com a sua segunda pergunta, que é a parte das despesas,
obviamente, na hora que olhamos aquele cenário de stress, teve essencialmente
dois universos: o universo dos ganhos, que era importante preservar o recebimento,
que eu comentei aqui com vocês; e tinha o universo de saída de caixa. Saída de
caixa, essencialmente, você tem a parte do CAPEX, a parte dos fornecedores e a
parte das principais despesas. Então, nas principais despesas, o primeiro ponto foi
toda a questão de gente, então, num primeiro momento, a decisão foi – e era o
instrumento que tínhamos em mãos – uma vez que fecharíamos as fábricas, uma
vez que fechamos as lojas, uma boa parte da operação de CD colocamos esses
funcionários em férias coletivas, depois, com a chegada da Medida Provisória, nós
aplicamos a suspensão do contrato de trabalho para os funcionários das operações
que estavam fechadas, e no nosso escritório aplicamos a redução da jornada de
trabalho para a grande maioria, preservando apenas aquelas áreas que estavam
realmente na linha de frente trabalhando em todas essas alavancas de preservação
de caixa. E, além disso, obviamente, toda a diretoria e o CEO também tiveram
redução de remuneração.
Então, no que diz respeito a gente, essa combinação, num primeiro momento das
férias coletivas e num segundo momento com a implementação dos elementos da
Medida Provisória, sem dúvida nenhuma, tem um efeito de preservação de caixa
importante.
A segunda principal despesa é toda a parte de custo de ocupação, e fizemos uma
discussão interna bastante interessante, porque o nosso intuito foi criar uma política
interna e buscar essa aderência a essa política interna junto aos parceiros e o
direcionamento era muito simples, era partir para um pagamento percentual. Então,
se aquele mês era um mês em que parcialmente as lojas estavam abertas e ainda
assim com um fluxo de gente reduzido, um percentual da venda faria o equilíbrio
para ambos os lados, e a mesma coisa em um cenário em que a loja estivesse
fechada. Então, tivemos bastante êxito nas conversas com os nossos parceiros de
shoppings e parceiros de rua.
Terceira principal despesa é energia. E no bloco de energia, essencialmente, você
tem dois elementos: um, que é muito direto, que é consumo puro, ou seja, se eu
estou com a minha fábrica fechada, se eu estou com a minhas lojas fechadas,
naturalmente as despesas caem muito. Mas tem uma parte desta despesa que são
contratos e esses contratos normalmente trabalham com valores mínimos, e
também fizemos um trabalho específico nessa frente de contratos para adequar
esse valor de consumo mínimo e obter o benefício.
Quarta principal despesa foi a parte de propaganda. E aqui, inicialmente, nós
suspendemos o plano de propaganda e depois fomos liberando especificamente
para as ações de mídia sociais. Então, tudo isso que comentamos agora do
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recebimento, toda a frente que nóscomentamos de patrocínio das lives, ou seja, a
ideia era investir um volume muito menor do que aquele inicialmente planejado, mas
com retorno em mídias sociais bastante forte.
E, por fim, tem a parte do CAPEX. Então, para o CAPEX tomamos a decisão de,
inicialmente também, suspender todos os investimentos em ativo fixo e depois
também ficou claro e evidente que as pistas de tecnologia precisariam ser mantidas,
tem uma transformação enorme acontecendo que foi toda acelerada, o Oswaldo
citou bem aqui no início, e também todas aquelas iniciativas que envolvem o core
principal do negócio, ou seja, toda a parte de integração com fábrica, patamar de
estoque, fluxo entre CDs e lojas, enfim.
Então, desta forma, Richard, conseguimos um equilíbrio muito melhor do que o
inicialmente esperado no que diz respeito a essa preservação de caixa. Fomos
muito exitosos nessa parte do recebimento, principalmente na parte dos cartões,
empréstimo pessoal, como eu comentei, é um pouco mais difícil, e super exitosos
nessa questão das saídas de caixa, que, em boa parte, refere-se a despesas, como
você bem perguntou.
Então, olhando para o ano como um todo, o que esperamos tentar preservar em
despesa operacional é algo em torno de R$600 a R$700 milhões envolvidos nessas
frentes que eu comentei agora.
Sr. Richard Cathcart: Ótimo Túlio, entendi tudo. Tá bom, muito obrigado.
Operadora: A próxima pergunta é de Wagner Salaverry, da Quantitas.
Sr. Wagner Salaverry: Olá, bom dia a todos. Eu só queria entender um pouquinho
melhor uma situação, que é essa questão da inadimplência, Túlio. Quando vocês
projetam o incremento da inadimplência, dado que no segundo trimestre não temos
um volume de vendas considerável, isso se explica do ponto de vista matemático
porque você tem uma carteira de recebíveis bem menor e a perda que fica daquilo
que originalmente era uma perda já existente, não é? Vamos dizer assim, o
numerador é o mesmo e o denominador, que é a base total da carteira, fica menor.
Por isso que esses indicadores sobem ou vocês acham que esse número já é por
uma piora geral da expectativa de crédito mais para frente?
Sr. Túlio Queiroz: Oi, Wagner, obrigado pela pergunta. Você tem toda razão, como
a partir de abril você passa a não ter a geração das carteiras de venda do PL, você
obviamente passa a ter uma carteira, ao longo do tempo, menor, e se você tem
estoques de provisão constituídos e você divide por algo menor, você tem um
percentual maior de algo menor. Olha se não é perfeito.
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Só lembre que a carteira do cartão bandeira, quando olhamos os números
consolidados, essa continua viva, é um volume importante, porque todo mês o
cliente utiliza o cartão bandeira não só nas nossas lojas, mas também obviamente
em muito maior volume em outros estabelecimentos também como cartão de crédito
comum, como qualquer outro. Claro que o volume do spending também caiu na
ordem de 20% a 30%, mas você tem esses volumes envolvidos na constituição do
número.
Então, quando falamos que vai primeiro para um patamar de 8,8 depois para perto
de 10, entre 10 e 11, sem dúvida nenhuma, tem um pouco dos dois efeitos: tem o
efeito, sim, que você comentou porque essa carteira vai ficando menor ao longo do
tempo, e tem um pouco de aumento de inadimplência também por conta deste
momento de crise que estamos comentando.
Mas eu acho que a boa notícia é que, como eu comentei com vocês, quando fizemos
o cenário de stress – só para citar alguns números – quando fizemos o cenário de
stress ainda ali na semana do dia 15 de março, essencialmente criamos três
cenários: um cenário em que perderíamos 10% de todo o lucro de recebíveis a mais
do patamar de perda já inicialmente esperado; um cenário que perderíamos 20% a
mais do que o inicialmente esperado; e um cenário de super stress que perderíamos
30% a mais do patamar inicialmente esperado. E, obviamente, todos esses cenários
davam algum nível de consumo de caixa.
E a boa notícia é que, passado esse momento mais agudo da crise, ou pelo menos
o momento inicial da crise onde você tinha, junto com o problema econômico, havia
um problema operacional importante no nosso caso pelo fato de as lojas estarem
fechadas do ponto de vista de o cliente poder fazer o pagamento, sofremos, sim, do
ponto de vista operacional, com muita intensidade os primeiros 10 dias de março,
mas depois a virada de performance ao longo de abril foi realmente excelente, e eu
comentei com vocês agora.
Então, ficou melhor que qualquer um desses cenários inicialmente traçados porque,
efetivamente, houve um nível de recebimento guiado principalmente pelo cartão.
Acho que o empréstimo pessoal é um pouquinho diferente, mas principalmente as
carteiras do cartão performando muito bem e tapando, inclusive, parte do problema
do final de março, fazendo com que, no caixa da companhia como um todo –
inclusive até para venda até para os dias de hoje de maio –, não teve consumo
adicional de caixa, o que, sem dúvida nenhuma, era um cenário que nós, em
nenhum momento, havíamos trabalhado lá no passado.
Sr. Wagner Salaverry: Só uma segunda pergunta, Túlio, para entender assim um
pouco. Vocês falaram que o e-commerce cresceu 5 vezes nesse período, vocês
conseguem me dar uma ideia assim do quê que seria hoje uma representatividade
disso, o que foi em abril, o quê que foi em maio? E até também nas lojas que já
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estão abrindo, o Oswaldo mencionou que os números estavam interessantes e tal,
o quê que podemos imaginar, uma loja que reabriu já, ela está vendendo quanto do
que seria esperado se nós não tivéssemos tido o problema da pandemia?
Sr. Túlio Queiroz: Esse seu ponto é muito interessante, Wagner, porque ele faz
muita diferença nos modelos que fazemos de retomada. Há duas variáveis
acontecendo: por um lado, acho que o processo de reabertura de lojas deve se
prolongar um pouco mais. Como o Oswaldo comentou, estamos hoje com
praticamente 20% das lojas abertas 2 meses após o fechamento de todas as lojas;
mas, por outro lado, eu acho que a boa notícia é que, na hora que olhamos para
esses 20% de lojas abertas e olha o patamar de vendas em relação ao número de
2019, é um número muito bom.
Temos visto, no acumulado de todo o período, um patamar perto de 75% da venda
de 2019, mas, se você pegar os dados mais recentes, por exemplo, a última semana
agora de maio, e se comparado pelo mesmo período do ano passado, tirando
qualquer efeito de sazonalidade, há patamares muito próximos de 100% em relação
à venda de 2019. Então, é um número bastante animador. Nos nossos modelos
trabalhávamos com um ramp-up mais lento dessa retomada.
Claro que ainda tem muita incerteza no ar, precisamos ver também toda a derivada
macroeconômica disso tudo, não só no varejo, mas também no crédito. Mas, sem
dúvida nenhuma, é um ritmo de retomada melhor do que inicialmente esperávamos
para as lojas que conseguiram ser reabertas.
E em relação ao e-commerce, acho que você bem comentou, acho que teve – e eu
citei aqui rapidamente e o Oswaldo também – diversas iniciativas, inclusive
envolvendo também nessas operações que nós passamos a trabalhar, com o
WhatsApp, ou com Riachuelo Lovers. Mas o crescimento, como eu comentei, é
muito forte. Infelizmente, não vamos abrir ainda o número do e-commerce, é uma
operação que ainda está num ramp-up muito forte. Em algum momento devemos
abrir esse número, até porque no segundo trimestre vai ficar quase que evidente,
mas na hora certa abrimos com bastante detalhe, mas, sem dúvida nenhuma, era
algo que era obviamente ainda algo mais inicial, algo que vinha ganhando volume
e representatividade nos últimos anos, mas, com essa aceleração que a
comentamos agora, sem dúvida a coisa ficou grande.
Mas com certeza, na hora certa, vamos fazer a abertura completa para vocês e com
um disclosure adequado.
Sr. Wagner Salaverry: Ok, obrigado.
Operadora: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar
a palavra ao Sr. Túlio Queiroz, CFO, para as considerações finais.
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Sr. Túlio Queiroz: Queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos e dizer
que todo o time aqui está disponível para perguntas através dos nossos contatos
na área de Relações com Investidores. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado.
Operadora: A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está
encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.
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