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Guilherme Assis:
Oi, Tulio. Bom dia. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria na verdade
explorar algumas questões em relação ao resultado. Tem uma coisa um pouco
mais pontual, contábil aqui. Eu queria entender que vocês mencionam, você
mencionou que teve impacto de imposto no 4T.
A questão do PIS COFINS sobre o ICMS já vem acontecendo, mas eu queria
tentar mensurar talvez quanto é o impacto não recorrente que a gente vê no tri,
e até me corrige se eu estiver errado, mas olhando pelas outras receitas
operacionais a gente viu que veio a R$188 milhões nesse trimestre e ano
passado no 4T tinha vindo R$60 milhões. Esses R$120 milhões a maior parte
são não recorrente? Como é que a gente pode... dá para dar essa quebra para
a gente? Essa é uma pergunta.
Uma outra pergunta, eu queria entender um pouquinho sobre a contribuição das
novas categorias de celular e franquia para a receita e o potencial impacto em
margem. Acho que destaques a margem bruta do varejo continua subindo
mesmo com contribuição negativa de uma margem mais baixa, que é estrutural,
de celular e franquia.
Então se dar para falar um pouquinho quanto das vendas está nessas categorias
e quanto seria a margem do varejo de vestuário se a gente não tivesse celular e
franquia, que parece que está indo bem forte. São essas as perguntas obrigado.
Tulio Queiroz:
Obrigado Guilherme pela pergunta. Eu vou começar a resposta pela segunda
parte da sua pergunta em relação ao desempenho do celular e perfumaria.
Realmente essas duas operações são operações que vem ganhando corpo no
share de vendas da companhia como um todo. A operação de celular é uma
operação que adiciona EBITDA muito interessante, mesmo trazendo margem
percentual, margem bruta percentual menor. Imaginem, você direciona
aproximadamente 10 m² de área de vendas e adiciona uma venda muito
relevante. Então talvez seja um dos maiores EBITDA/m² da companhia.
No que diz respeito a quanto isso participa de venda o número hoje já fica perto
entre 5% e 6% da venda, a operação já ganha corpo relevante. A parte de
perfumaria...
Guilherme Assis:
Desculpa te interromper. Isso é celular, é isso?
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Tulio Queiroz:
Celular. A parte de perfumaria é uma operação que a gente fez rollout ao longo
de todo o ano de 2017 esse rollout não está completo. A gente começa o ano
com apenas cinco lojas, termina o ano com 199 lojas. Então ainda tem rollout
para ocorrer ao longo de 2018.
Essa é uma operação que também estamos muito satisfeitos com o início desse
projeto. É uma categoria que tem muita aderência como universo da moda, uma
categoria que traz uma experiência de compra muito interessante na área de
vendas e claro, obviamente adiciona também um EBITDA bastante atrativo ainda que com certeza a margem bruta seja menor.
Essa eu não vou abrir ainda a participação, porque ainda está de uma forma...
ainda estamos em um momento de rollout. Quando ela ganhar um pouco mais
de corpo a gente já começa a abrir alguns números, mas não tenho dúvidas que
a margem bruta de mercadorias na hora que você exclui o efeito de celular e
perfumaria nós já retomamos e inclusive superamos só o nosso recorde histórico
que tinha acontecido em 2013, 2014.
Então é uma expansão de margem de moda muito relevante. Essa expansão de
margem é uma margem que está muito atrelada, como comentei aqui durante
apresentação dos slides, a tudo que foi implementado e discutido durante os
últimos anos.
Nosso sistema logístico hoje 100% por SKUs tem contribuído e muito para esse
aumento de margem bruta e você hoje é capaz de acertar muito mais,
consequentemente você vende mais por metro quadrado com uma margem
muito saudável e o nível de remarcação cai de forma bastante relevante. Então
não tenho dúvida que excluindo o efeito de celular e perfumaria teria aí pelo
menos mais uns 2 pontos, 2,5 pontos de margem bruta de mercadorias e de
forma anualizada. É claro que em alguns trimestres esse adicional chega a ser
maior.
Entrando agora para a primeira parte da sua pergunta em relação aos efeitos
tributários e não recorrentes você tem razão. Então falando aqui dos principais
números, o primeiro ponto que ocorrem no ano lá no 1T, vou falar do 1T primeiro,
uma reversão de provisão referente ao tema de ICMS na base de cálculo de PIS
e COFINS. A companhia reverteu uma provisão de R$ 110 milhões que havia
constituído na Guararapes.
Neste 4T essencialmente são três temas: um deles a parte de PIS e COFINS
sobre algumas despesas operacionais que até então a companhia se acreditava
de PIS e COFINS, porém constituía a provisão. Então a gente reverteu essa
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provisão e naturalmente vai passar agora a ter o efeito só do crédito desse PIS
e COFINS.
Outro efeito importante é a questão do PIS e COFINS da zona franca de Manaus.
Isso foi um assunto que a companhia... é uma ação já transitada e julgada que
a companhia venceu e trouxe efeito relevante. E outro tema importante é PIS e
COFINS sobre outras receitas, principalmente no que diz respeito a receitas
financeiras.
Então esses três temas é o que gera o adicional que você mencionou e na hora
que a gente pensa em quanto disso é recorrente, é claro que quando a gente
faz, quando a gente vence uma discussão judicial o reverte uma provisão a gente
está falando normalmente de aproximadamente cinco anos no passado, em
alguns casos até mais como quando ocorre alguma discussão judicial especifica.
Então eu diria que em torno de um quinto a um sexto desse montante se torna
recorrente, ou seja, são temas que naturalmente a companhia passará adotar no
dia-a-dia de seus exercícios.
Guilherme Assis:
Tá bom. Tulio só para tentar ficar claro aqui para mim: então quando você fala
de um quinto você estima que possa ser recorrente você acha que está certo a
gente tentar colocar um quinto sobre os R$190 milhões, R$188 milhões? Essa
conta que parece correta ou não?
Tulio Queiroz:
Sim, exatamente, exatamente.
Guilherme Assis:
Está bom, está ótimo, super claro, obrigado Tulio.
Operadora:
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Ruben Couto, do Itaú BBA.
Ruben Couto:
Bom dia a todos. Tulio você pode dar um pouco mais de cor sobre a performance
de venda nesse 4T mesmo com a exclusão do ICMS? Teve uma desaceleração
3T. Qual é avaliação de vocês para que isso tenha acontecido?
E se vocês puderem comentar um pouco também de como também estão as
vendas nesse início do ano também seria ótimo, obrigado.
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Tulio Queiroz:
Ruben, bom dia. Obrigado pela pergunta. A performance de vendas nesse 4T foi
algo interessante. Na verdade a gente veio discutindo isso ao longo de todos os
trimestres de 2017. 2017 foi um ano bastante atípico no que diz respeito às
tendências de venda, mesmo olhando dentro dos próprios trimestres.
Eu diria que mesmo durante o primeiro, o segundo e o 3T nós tivemos meses
extremamente fortes. Então chegou, teve trimestre por exemplo que começou
de forma muito intensa com same-store sales de dois dígitos altos, e de repente,
meio que sem explicação, no mês seguinte, o nível de performance caía, por
exemplo, pela metade.
Então, esse desenho de performance ocorreu ao longo de todo o ano de 2017,
foi muito curioso. Todos aqui na mesa têm uma experiência bastante larga em
varejo e realmente o desenho de vendas ao longo de 2017 teve uma forma
bastante atípica nesse sentido. Eu diria que o 4T como um todo eu diria que
olhando e conversando com a turma de campo, olhando os números já
divulgados de algumas companhias, realmente foi uma tendência que parece
prevalecer no setor. O 3T de maneira geral foi mais forte que o 4T.
E no nosso caso especificamente, vale lembrar que o 4T16 já havia apresentado
melhora operacional muito relevante. Eu comentei aqui da forte situação de
margem bruta, o modelo passou a trazer já no 4T16 alguns elementos presentes
já por conta principalmente da inauguração do novo centro de distribuição em
agosto.
Então, porque os outros elementos que a gente consegue identificar não tiveram
grandes novidades, como eu comentei aqui. Então das principais categorias,
acho que o ponto positivo, como mencionei, foi o feminino. Na hora que a gente
olha para o ponto de vista regional, essa diferença entre uma ótima performance
na região sul e uma performance ainda apresentando dificuldades na região
nordeste, ocorreu variando um pouco o nível de intensidade, mas praticamente
foi bastante presente ao longo de todos os trimestres do ano. Então eu diria que
esses foram os principais elementos que a gente pode identificar em relação ao
desempenho de vendas.
Falando agora de começo de ano eu diria que a gente percebe claramente uma
intensidade muito maior de vendas. O ano começou em nossa opinião bastante
forte, e isso nos deixa bastante otimistas para o ano de 2018 como um todo. Na
hora que a gente olha para os elementos macroeconômicos todas as variáveis
estão a favor, pelo menos quando a gente olha no horizonte até 2018, 2019.
Então eu diria que o começo do ano claramente apresenta uma intensidade de
vendas no same-store sales bem mais acentuada.
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Ruben Couto:
Está ótimo Tulio, obrigado. Se eu puder fazer só mais uma em relação a SG&A,
a gente viu que teve um salto em termos de crescimento ano contra ano bastante
forte. Teve algo que muito específico ao 4T e que não deve se manter nos
próximos trimestres ao longo de 2018 ou esse é um patamar que, em função de
todos esses investimentos que você mencionou que estão fazendo, e-commerce
e também o rollout dessas outras categorias, devem continuar pesando no
resultado? Você pode dar um pouquinho mais de cor sobre isso também por
favor?
Tulio Queiroz:
Claro. Sem dúvida, esses efeitos provenientes dos novos negócios eles vão
continuar ocorrendo ao longo de 2018, mas é claro que você já passa a ter
construído uma base ao longo de 2017 e naturalmente a maturação das receitas
provenientes dessas operações também passam a contribuir com mais
intensidade, principalmente no caso de perfumaria e também no caso de ecommerce. Então essa realidade vai continuar a existir.
Eu acho que talvez um ponto que é específico do 4T é o desenho, o novo
desenho da constituição de provisão para prêmio. Esse sim a gente passou a
fazer uma linha bastante cravada em função da venda ao longo do exercício de
2017 que é bastante diferente do desenho de 2016. Então esses casos são o
impacto é um pouco maior.
Os demais, que eu diria que são mais estratégicos, eu diria assim... eu quero
deixar claro que esse impacto dos novos negócios está 100% dentro do nosso
orçamento e do planejado, não tem jeito. Se você começar novas frentes como
é o caso de uma perfumaria, no caso de um celular que são operações mais
assistidas, na hora que você começa a desenvolver um canal que tem futuro
incalculável, tem toda essa questão do e-commerce, não tem jeito, você tem que
colocar um pouco de dinheiro na frente.
Ruben Couto:
Está claro, Tulio. Perfeito, obrigado.
Operadora:
Nossa próxima pergunta vem da Sra. Mariana Vergueiro do Bradesco BBI.
Mariana Vergueiro:
Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do nosso lado, acho que a primeira é um
follow up sobre a pergunta do Guilherme com relação à expansão da margem
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bruta de mercadorias, que como o Tulio falou foi uma surpresa positiva nesse
trimestre e principalmente levando em consideração que a base de comparação
começa a ficar mais difícil.
Eu queria entender melhor da onde que vem esse ganho, se é da parte de
vestuário mesmo que já estava rodando com uma margem próxima de 55% no
4T16, se tem alguma coisa do fato de vocês estarem centralizando a operação
de celular no novo CD ou até mesmo alguma coisa da perfumaria que eu sei que
ainda é pequena, mas eu imagino que tem uma margem bruta aí entre o celular
entre a parte de vestuário, e aí também como a gente deve pensar essa margem
bruta nos próximos trimestres?
E a minha segunda pergunta eu queria pedir para vocês comentarem um pouco
como está performance do e-commerce, quais são os resultados que vocês
tiveram até agora, quais as dificuldades? Acho que são essas duas perguntas
do nosso lado, obrigada.
Tulio Queiroz:
Mariana obrigado pelas perguntas. Em relação à margem bruta de mercadorias,
todo o ganho apresentado vendo um universo de vestuário, principalmente o
universo de moda. Inclusive a parte de centralização do CD a gente esperava
que houvesse ganho importante de margem bruta por conta de uma melhor
renegociação com os fornecedores que isso ainda não ocorreu.
Eu diria que os motivos para isso sem dúvida nenhuma toda a capacidade de
reação e também desenvolvimento de coleção que a companhia desenvolveu,
implementou ao longo dos últimos anos. Só para deixar claro, hoje na nossa
operação logística 100% do mix é enviado por SKU. Na hora que a gente pensa
em produtos novos o envio inicial para a loja é com a menor profundidade
possível, e a companhia a partir de então passa a reagir apenas a dados reais.
Então é uma operação de um nível de desafio grande, mas uma vez
implementada, ela traz nível de performance bastante diferenciada. Eu diria que
a parte de margem bruta é um dos elementos dos pontos positivos disso, mas
eu acho que a companhia também vai passar a capturar mais em termos de
conversão de vendas também, porque você vai acertando muito mais no mix, e
principalmente quando todo elo da cadeia estiver 100% conectada, porque hoje
a operação funciona muito bem entre os CDs e as lojas, mas tem um universo
adicional de valor quando a gente comunicar com toda a ciência a fábrica ao CD
e consequentemente o CD às lojas, ou seja, o risco que hoje está concentrado
no CD passará estar concentrado na matéria prima com muito mais intensidade.
A gente faz hoje, claro, mas uma parte ainda reduzida do universo do mix. A
ideia é realmente para o universo de moda reagir concentrando o risco da
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matéria prima e tirando mais proveito desse lead time da fabricação própria, que
é em torno de 15 dias para reação.
Então na nossa análise a gente está no meio desse caminho. Então olhando
num universo um pouquinho mais de longo prazo eu diria que... você perguntou
especificamente o desempenho de margens no próximo trimestre, mas eu diria
que é uma combinação: parte vem da margem, parte vem da venda.
Eu diria que no ano de 2017 a gente já expandiu bastante no que diz respeito à
margem bruta de mercadorias, estamos num patamar como você mesmo
comentou, num universo de moda no nível histórico, no máximo histórico da
companhia. Então agora é capturar mais do top line, seja ele um pouco mais em
margem, ou seja, ele em mais conversão de vendas.
Partindo agora para a segunda parte da sua pergunta em relação à operação de
e-commerce, a operação de e-commerce é uma operação bastante jovem dentro
da nossa companhia. É impressionante como em pouco tempo a gente já
aprendeu muita coisa, e não tenho dúvida que tem muita coisa para acontecer e
para ser aprendida.
É uma operação que a gente... é natural você fazer uma comparação como "hoje
já é a segunda maior loja da companhia, vai se tornar a maior loja em breve",
mas a verdade é que o que a gente enxerga dessa operação é muito mais do
que uma loja, ele é um novo universo. O que você pode fazer em relação ao ecommerce é impressionante quando você vai estudando e aprendendo com a
operação. É impressionante como dá para extrair muito valor.
E os desafios são inúmeros, desde a parte definição de mix, desde a parte de
logística por trás de tudo isso porque nossa operação já nasceu multicanal, então
tem todo um desafio nesse sentido, toda a parte de publicidade, de comunicação,
de compra de mídia, é um universo totalmente novo, uma dinâmica totalmente
especifica, a forma de fazer promoção também é uma forma totalmente nova.
Então eu diria que tem muita coisa interessante e divertida por vir.
Mariana Vergueiro:
Está ótimo, Tulio. Obrigada.
Operadora:
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Felipe Casemiro, do HSBC.
Felipe Casemiro:
Bom dia a todos, bom dia Tulio, obrigado por tomarem minhas perguntas. Minha
primeira pergunta é relativa ao que esperar para crescimento de lojas para frente.
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A gente deve esperar um ritmo mais forte ou o foco da companhia será apenas
da reforma de lojas? O que a gente deve esperar de CAPEX relativo a isso?
Minha última pergunta é relativa sobre o antigo CD, se vocês têm algum update
sobre a decisão do que fazer com o espaço, se vai ser vendido ou alugado para
alguma outra operação, obrigado.
Tulio Queiroz:
Felipe, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Em relação ao ritmo de abertura de
lojas novas, eu diria que a companhia hoje está muito mais confiante no seu
modelo de negócio. Então, naturalmente, quando você está mais confiante,
surgem muitas oportunidades de abertura de loja.
Como a gente observou, o nível de alavancagem da companhia hoje é bastante
conservador, então tem espaço para aumento de investimentos. Agora, para
2018, eu diria que é um crescimento gradual desse ritmo de expansão. 2017 a
gente inaugurou doze lojas, a gente deve ficar um pouco acima desse patamar
em 2018 e, sem dúvida nenhuma, nós vamos intensificar as quantidades de
reformas para o ano de 2018.
Nós estamos muito satisfeitos com a performance apresentada pelas lojas logo
após as reformas. A companhia aprendeu a fazer reforma com nível de
intervenção muito menor. Hoje em dia, o tempo de obra é menor, a forma como
a gente faz todo o processo interfere menos na área de venda e
consequentemente impacta menos as vendas no período da reforma.
E uma vez reformada a loja, nós podemos contar com equipamentos de loja
muito mais favoráveis à estratégia implementada, porque hoje a gente apresenta
uma quantidade, uma variedade de itens muito maior e nós temos que tirar
proveito dessa variedade. Então é muito importante atualização desses
equipamentos de loja para que a companhia tire muito mais proveito da sua
variedade e naturalmente aumente a conversão de vendas. Por isso, o foco
maior em reformas para o ano de 2018.
Em relação indo agora para a segunda parte da sua pergunta, sobre o antigo
CD, é claro que a companhia, a gente continua estudando algumas
possibilidades sobre esse parque, sobre esse real estate. Ele possui uma
característica hoje bastante específica para o setor de moda no caso, porque ele
tem um desenho atual em que as docas ficam na mesma posição, tanto os de
entrada e de saída, então a gente tem que estudar algumas possibilidades para
que aumente a possibilidade comercial desse ponto.
Depois, se a companhia vai decidir alugar, ou vender, ou alugar para depois
vender, isso ainda não há nada decidido. A única coisa é que a gente está
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estudando com players especializados algumas soluções para tornar esse real
estate mais atrativo.
Felipe Casemiro:
Está certo, muito obrigado.
Operadora:
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Wagner Salaverri, da Quantitas.
Wagner Salaverri:
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Tulio, minha pergunta pode ser para
você ou para o Nilton, com relação à remuneração variável dos executivos, enfim
dos funcionários da companhia. Historicamente eu acho que vocês têm um
percentual de remuneração variável um pouco inferior aos pares, aos principais
pares.
Eu queria entender isso em 2017, você pode dar uma abertura se isso já foi de
alguma forma maior ou mais relevante? E quais são as métricas para isso em
relação a 2018, considerando que isso é do nosso entendimento importante para
crescer vendas e reduzir gastos e custos em geral?
Tulio Queiroz:
Bom dia, Wagner. Obrigado pela tua pergunta. Em relação à remuneração
variável dos executivos, a companhia não possui planos de stock option, então
toda a métrica de remuneração variável, ela é anual, e como é que funciona? Os
executivos de maneira geral, você tem um target que varia de função para
função, que varia da cadeira.
Então tem algumas cadeiras que o target de remuneração variável - target leiase quantidade de salários - então o target é maior e tem algumas funções que o
target de remuneração variável é menor. A partir daí, saem essencialmente dois
indicadores: um indicador que é o mais relevante, mais importante que é o
indicador macro que a gente chama aqui internamente de rating corporativo.
Esse rating corporativo ele é uma função da meta estabelecida pela companhia,
essa meta obviamente sai de patamares esperados de retorno. Essa meta
acelera para cima e acelera para baixo, então uma vez que os resultados são
melhores do que o esperado, existe um multiplicador que acelera esse nível de
ganho, e consequentemente esse rating oscila a quantidade target de salários
do executivo.
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Combinado a isso, existem também metas individuais. Então, de acordo com a
característica da função, existem metas individuais para esses executivos, e aí
mais ou menos o raciocínio é o mesmo, só que agora é com uma combinação
entre o rating corporativo e o rating individual.
O que a gente pode falar de 2017 é que claro, como a companhia superou suas
metas, teve um ano de resultados bastante consistentes, esse rating corporativo
foi maior do que historicamente tem ocorrido, e consequentemente o nível de
premiação será maior, mas a mecânica da remuneração variável é exatamente
desta forma: são metas anuais que saem baseadas principalmente em metas
corporativas, e dessa meta corporativa, dependendo da cadeira, saem metas
individuais, que também tem seu peso considerado.
Wagner Salaverri:
Esse rating corporativo, Tulio, ele é o quê? Ele é um retorno sobre o capital
investido, é uma meta consolidada mais colada a que? O que você pudesse nos
dizer mais detalhes.
Tulio Queiroz:
Isso Wagner, vem, claro, de metas de ROIC, e depois é claro que a gente traduz
isso numa meta com linguajar mais fácil, essencialmente EBITDA e lucro para
ficar mais fácil o acompanhamento diário. Baseado nisso, é claro que tem toda
uma comunicação interna e é transformado isso num rating, mas a essência é
uma projeção de resultados que traga nível de retorno esperado. Isso se traduz
numa meta de EBITDA e de lucro e a partir de então esse rating corporativo
passa a oscilar em função dessa meta de EBITDA e de lucro.
Wagner Salaverri:
com relação só à expansão de lojas, Tulio, não ficou claro para mim, você tem
um número já fechado para 2018? E considerando o cenário macro um pouco
mais promissor, a gente pode esperar, vocês já têm uma sinalização mais para
19 e para os anos seguintes, considerando até a baixa alavancagem, a gente
pode esperar um número maior de lojas novas?
Tulio Queiroz:
Sem dúvida, Wagner. Acho que como comentei a companhia atualmente está
muito mais confiante no modelo de negócios, está muito mais animada, então
isso naturalmente faz com que apareçam pontos e oportunidades muito
interessantes.
É claro que esse ano... já vai ter uma intensidade maior do que foi 17, mas ainda
gradual. Nós não temos ainda exatamente o número fechado, mas vai ser um
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pouco maior que o número de 2017, mas isso sem dúvida nenhuma com uma
intensidade de reformas. Para 2019, a tendência, não temos nada definido, mas
a tendência é de mais uma vez a gente subir um degrau, então voltando
gradualmente ao ritmo de expansão presente nos anos de 2012 e 2013.
Wagner Salaverri:
Está ok, muito obrigado.
Operadora:
Senhoras e senhores novamente, para realizar uma pergunta digite *1.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Assis, do Brasil Plural.
Guilherme Assis:
Oi, Tulio. Obrigado por pegar meu follow up aqui no call. Eu queria só ser um
pouco mais claro: o que você está falando quando você fala de novo desenho
da provisão para prêmios? Você pode explicar um pouquinho? Porque
sinceramente eu ainda não entendi o que é.
Tulio Queiroz:
É o seguinte: é claro que, quando você faz uma provisão de prêmios ao longo
do ano, você vai fazendo uma projeção de resultado. Em relação a essa projeção
de resultado, você começa a ter uma projeção de quanto você vai pagar de
remuneração variável para seus executivos. Existem várias formas de você ir
provisionando isso: você pode ir provisionando de forma mensal e de maneira
linear, você pode oscilar por algum nível, por EBITDA, ou você pode oscilar por
vendas.
O que a gente fez de alteração de 2016 para 2017 é que a gente passou a fazer
a constituição dessa provisão mês a mês, baseados no impacto de vendas da
companhia. Então, é claro que tem algum nível de oscilação, você não crava
obviamente a performance mês a mês futura, mas você vai criando essa métrica
para constituir provisão total ao final do ano. É isso que mudou de 2016 para
2017.
Guilherme Assis:
Isso é tanto para PLR e funcionários quanto para bônus de executivos, é isso?
Tulio Queiroz:
Exato.
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Guilherme Assis:
Está bom, está claro agora, obrigado Tulio.
Operadora:
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Fernando Fanchin, da Teorema.
Fernando Fanchin:
Bom dia Tulio, bom dia a todos. Eu quero voltar por favor na questão das outras
receitas operacionais, ainda não ficou claro para mim. Eu estou agora olhando
aqui o item 32 do DFP, onde a gente tem a tabela mais aberta. A gente vê duas
linhas importantes no ano: de recuperação de tributos e de outros, que tem a ver
claro com aquelas explicações que você já deu, reversão de PIS e COFINS
sobre ICMS do 1T mais alguma coisa que entrou também no 4T, aquela outra
relacionada à zona franca de Manaus e por fim sobre outras receitas.
Ainda assim, a gente teve número expressivo esse ano de R$207 milhões em
recuperação de tributos e de R$113 milhões quase em outros. Não ficou claro
para mim quando você explicou que é recorrente. Na verdade, você falou, dos
R$180 milhões pega 1/5, mais ou menos, e isso é recorrente; mas isso é
recorrente por ano, é por trimestre? Quais essas duas linhas ou em qual dessas
duas linhas a gente deve se basear para projetar? Enfim, se você puder falar um
pouco mais sobre isso eu agradeço.
E a segunda pergunta tem a ver com o Flávio, que eu entendi que não está
presente hoje, então, enfim, vou fazer de qualquer forma a pergunta e você
responde o que você conseguir. A gente notou nos últimos meses uma
participação dele cada vez maior nos temas políticos do país, ele inclusive lançou
um site, o flaviogurgelrocha.com.br, o que do ponto de vista da cidadania é
louvável, admirável, mas do ponto de vista da companhia significa uma menor
alocação de tempo como CEO, ou para a função de CEO.
Então, eu queria entender qual é o plano, se ele segue com essa função mais
política, se ele não segue, se ele tem uma sucessão desenhada, o que você
pode dizer sobre isso, obrigado.
Tulio Queiroz:
Fernando obrigado pela pergunta. A gente vai começar pela sua segunda
pergunta sobre esse assunto do Flávio e para isso eu vou passar a palavra para
o Nilton.
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Newton Rocha:
Olá, Fernando. Bom dia. Bom, como você mesmo já adiantou, o Flávio, junto
com outros amigos, também lá em Nova York, mês passado, eles lançaram o
Movimento Brasil 200, que é um movimento apartidário que defende os ideais
liberais para a economia brasileira, enfim, e que é muito louvável, essa iniciativa
dele e dos outros, porque como todos nós sabemos, o Brasil precisa demais
dessa nova ideologia em termos de economia.
Naturalmente combinado com o conselho, ele está se ausentando, ele tem se
ausentado daqui da companhia parcialmente, eu não diria que é o tempo inteiro,
isso é part time para se dedicar a esse movimento em que ele precisa fazer
viagens pelo Brasil afora. Casualmente, hoje ele não está aqui, está em
Fortaleza, com um evento que tem como princípio também conversar sobre isso,
sobre a economia brasileira, então essa parte dos ideais liberais, enfim.
Mas ele continua sempre que possível aqui conosco participando da empresa,
das principais decisões, e combinado, como eu disse, com o conselho de
administração, que está absolutamente ciente de toda essa participação dele, e
que em termos de empresa, no dia-a-dia da empresa, as estratégias continuam
sendo tocadas sem nenhuma solução de continuidade, e todas as decisões que
requerem que ele participe, ele está, isso vem acontecendo.
Portanto, a gente acha que, neste momento, é fato que ele não está aqui na
empresa full time, mas não deixa de participar ainda das grandes decisões, e
vamos esperar mais um pouco para ver até quando vai esse movimento. É claro
que, no começo, o movimento exige muito mais tempo, a tendência é que,
quando passar o momento, isso deve, o lançamento, isso deve diminuir. Vamos
aguardar um pouco mais, mas o que a gente pode garantir é que a empresa
continua tocando seu dia-a-dia, sem nenhuma solução de continuidade.
Fernando Fanchin:
Ok, obrigado.
Tulio Queiroz:
Fernando, indo para a primeira parte da sua pergunta, vamos lá. Nós temos ali
no quadro da nota explicativa 32, como você mencionou, dois valores: esses
R$207 milhões, referem-se exatamente ao ICMS da base de cálculo do PIS e
COFINS, que a reversão da provisão, a questão do PIS e COFINS sobre a zona
franca e o PIS e COFINS sobre outras receitas.
A parte de reversão de provisão, eu diria que esses R$110 milhões que eu
mencionei é one-off, então a gente está tendo esse benefício na diferença entre
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receita bruta e receita líquida, mas a reversão em si da provisão ela é pontual e
ocorreu no 1T, como a gente colocou.
Os outros assuntos, que é o PIS e COFINS sobre a zona franca e PIS e COFINS
sobre outras receitas, aqui sim, como mencionei, aproximadamente um quinto
desse valor ele é recorrente de forma anual, deixando mais clara a resposta.
Outro tema, que a provisão de PIS e COFINS sobre algumas despesas
operacionais, esse na tabela presente na nota explicativa 32, está na linha que
totaliza R$112 milhões, na linha de outros, essa sim, a questão do crédito de PIS
e COFINS sobre outras despesas operacionais.
O total envolvido de forma... aqui de novo, houve uma reversão de provisão, o
valor de R$81 milhões, porém, o que é recorrente de forma anual sobre esse
tema, nesse caso, aproximadamente 1%... desculpa, 10%, desses R$81
milhões.
Fernando Fanchin:
Então, só para deixar bem claro, Tulio: então a gente pode considerar 1/5
daqueles R$180 milhões, portanto R$45 milhões, relacionado à recuperação de
tributos e, mais a grosso modo, R$11 milhões nessa linha de outros?
Tulio Queiroz:
Exato.
Fernando Fanchin:
45 com 11, 56, ok. Está ótimo, obrigado.
Operadora:
Senhoras e senhores a sessão de perguntas e respostas está encerrada.
Gostaria de passar a palavra ao Sr. Tulio Queiroz, CFO, para as considerações
finais.
Tulio Queiroz:
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os participantes e deixar nossos
contatos para que entrem conosco para qualquer dúvida. Muito obrigado e
tenham todos uma boa tarde.
Operadora:
A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está encerrada.
Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde, obrigada.
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