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Resultados do 3T16
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08 de Novembro de 2016
Operadora:
Bom dia senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Guararapes Riachuelo, para discussão dos resultados referentes
ao 3T16.
Esta 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, constituem-se 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. Flávio Rocha, CEO da Companhia. Por
favor, Sr. Flávio Rocha, pode prosseguir.
Flávio Rocha:
Bom dia a todos. Antes de passar a palavra ao Túlio, que procederá com a
apresentação e análise dos números de forma mais detida, eu gostaria de agradecer
pela atenção, o interesse e a audiência de todos à apresentação desse 3T, e
rapidamente descrever um pouco do que estamos vendo aqui, do alto dessa trincheira
avançada para contemplar a dinâmica do mercado.
O que vemos, já nos aproximando do fim de 2016, é que foi um ano ainda mais
desafiador, mais difícil que 2015, e que foi, de longe, o pior ano da década, para
surpresa geral, porque era mais ou menos consenso ao longo do 1S que a retomada
aconteceria no 2S. Digo isso à luz do índice ao qual todos os analistas do varejo
recorrem, que é o Índice Antecedente de Vendas, aquele índice publicado
mensalmente pelo IDV – Instituto Pelo Desenvolvimento do Varejo –, e que vinha, ao
longo dos últimos dez anos, antecipando de forma muito precisa a curva da Pesquisa
Mensal do Comércio do IBGE.
O Índice Antecedente de Vendas, desde o fundo do poço, que foi em abril e maio,
onde, pela primeira vez, tivemos dois dígitos negativos, desenhava uma rampa
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ascendente, que se tornava quase positiva pela primeira vez em agosto. Isso nos
trouxe a esperança de que, depois de 18 meses, poderíamos ter o primeiro número
positivo da série.
E essa rampa foi se arrastando, foi embarrigando ao longo do calendário, e chega
agora, com o número de setembro, ainda fortemente negativa, embora ainda
desenhando uma tendência ascendente até novembro. Mas pela primeira vez ela cai
novamente, chegando ao melhor momento com 2,9, em novembro, mas cai
novamente para 4,2.
É lógico que esse efeito se distribui de forma diferente entre os setores. Ao longo
deste ano, o que penalizou mais fortemente esse número tem sido o setor dos
duráveis, o que sofreu menos tem sido o de não duráveis, e o de semiduráveis fica no
meio do caminho, é onde estamos inseridos.
No plano micro, este foi um trimestre em que concluímos o rollout de um esforço muito
grande que vem acontecendo nos últimos anos, que é a virada final do novo modelo
logístico. Já é possível perceber uma mudança do ritmo de pulsação das lojas, que é
aquele dos estoques. Isso se traduz também em um enxugamento do ciclo financeiro.
Os envios às lojas se dão cada vez mais à medida que vai se vendendo, e não mais
com grandes doses sazonais, de uma logística empurrada, e isso faz aflorar um ativo,
um diferencial nosso, que é a enorme variedade que temos, que muitas vezes ficava
camuflada por um estoque inicial excessivo.
Quando olhamos de forma mais segmentada essa performance global de vendas,
notamos que o impacto é diferente; à medida que fatiamos socioeconomicamente, ou
em lojas de mais ou menos conteúdo fashion, nitidamente a crise vem de baixo para
cima. São as lojas e as regiões com maior proporção de clientes de mais baixa renda
em que o impacto da crise tem sido maior.
E é possível observar isso em nossa loja, porque o nosso espectro socioeconômico é
bastante amplo. O nosso modelo de negócios permite realmente ter apelo desde o
cliente mais atento à moda, do topo da pirâmide de consumo, até a base da pirâmide,
e temos observado, na base da pirâmide, o desemprego, que já chega próxima a 20%,
e isso nota-se claramente em nosso mapa de vendas.
É fato que as lojas e os clientes dos shoppings de maior poder aquisitivo estão
passando realmente incólumes à crise, e têm mostrado um desempenho muito forte.
Isso também é perceptível quando olhamos a coleção. Os grupos de mercadorias – no
nosso jargão, os GMs – mais modais, de mais conteúdo fashion, têm puxado a média
fortemente para cima, o que nos traz um alívio, isso também constatado em pesquisa,
de que as coleções vêm sendo cada vez mais assertivas e a nova logística está
realmente transformando o que já nos alegrava muito, que era a coleção de
showroom, cada vez mais próxima da realidade da loja.
E esse é um grande desafio de qualquer empresa de varejo: aproximar a realidade do
showroom da realidade da loja, porque no meio tem um grande esforço logístico, que
é um desafio de fazer com que aquela realidade do showroom se traduza no que o
cliente está vendo em quase 300 endereços em todo o Brasil.
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Tivemos também boas notícias do problema da operação financeira, já com a
inadimplência sinalizando eloquentemente uma trajetória de baixa, um crescimento do
EBITDA financeiro.
Momentaneamente, como é prudente, estamos revendo nosso agressivo plano de
expansão, de duplicar em cinco anos. Neste ano fomos bem mais comedidos, faremos
amanhã a última inauguração, em Juiz de Fora, que levará ao número de seis lojas ao
longo do ano.
No ano que vem, ainda com foco no caixa e em diminuir o endividamento, pelo
conservadorismo da Empresa, estão ganhando competitividade em nossas reuniões
de investimento os investimentos em reformas. O novo projeto de reformas, além de
ser de baixo custo, tem um impacto muito perceptível no visual e na atratividade da
loja, além de ser necessário para adaptar a loja a essa nova realidade de estoques, de
grande variedade e pequena profundidade, e que dá a oportunidade de usar
equipamentos que proporcionem ao cliente o acesso a essa riqueza de variedade e de
alternativas que as novas coleções estão trazendo.
Dentro disso, no ano que vem existirá um maior percentual do nosso CAPEX em
reformas, tendo em vista que um novo tipo de reforma, um novo tipo de interferência
está trazendo, em primeiro lugar, o que é muito importante, um baixíssimo impacto na
operação da loja, ao contrário das reformas antigas, que eram bastante traumáticas.
Em segundo lugar, estamos vendo que o efeito das lojas reformadas sobre as
anteriores está tendo mais efeito, apesar do menor trauma e menor investimento, que
as reformas de alto impacto que fazíamos no passado. Então, chegaremos a um
número maior de reformas neste ano em relação a novas inaugurações.
Essas eram as considerações iniciais. Estamos aqui em companhia do Newton, nosso
Vice-Presidente, e passo a palavra ao Túlio. Estamos aqui à disposição para as
perguntas que se seguirão à exposição da apresentação.
Túlio Queiroz:
Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Passando agora para o material disponível em
nosso website, no slide número três temos um panorama da receita líquida
consolidada de mercadorias do Grupo.
Neste 3T, a receita de mercadorias totalizou R$968 milhões, um crescimento de 3,3%.
No acumulado do ano, essa mesma receita totalizou R$2,843 bilhões, um crescimento
de 5,3%.
Na parte inferior do slide, podemos observar os números referentes ao desempenho
em mesmas lojas. Neste 3T houve uma queda de 2,2% nas vendas em mesmas lojas,
e no acumulado do ano, uma queda de 1,2%.
Em relação às regiões do país, como sempre damos um disclosure a cada trimestre,
continuamos notando uma dificuldade maior em vendas na região Nordeste e um
destaque positivo na região Norte.
No slide seguinte, número quatro, temos os números referentes ao ticket médio e à
base total de Cartões Riachuelo. O ticket médio totalizou R$172 neste 3T, crescimento
de 9,9%. Vale destacar que o preço médio também cresceu neste trimestre, 14,8%.
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No acumulado do ano, o ticket médio totalizou R$169, um crescimento parecido, na
ordem de 9%.
Na parte inferior do slide, temos os números referentes à base total de Cartões
Riachuelo, que totalizou 27,8 milhões ao final deste 3T, com crescimento de 5,7%.
Vale destacar que, desses 27,8 milhões, 5 milhões de plásticos são cartões bandeira.
No slide seguinte, de número cinco, temos o breakdown das vendas do Cartão
Riachuelo. Neste 3T, o Cartão Riachuelo representou 46,7% das vendas, um
crescimento de aproximadamente 1 p.p. em relação ao 3T15. No acumulado do ano, a
participação ficou muito parecida com o acumulado do ano passado, em 45,8%.
O destaque principal aqui é o leve aumento das vendas com juros, que passaram de
8,2% no acumulado até setembro de 2015 para 8,6% no acumulado até setembro
deste ano.
No slide seguinte, número seis, temos os principais números referentes à
inadimplência e aos saldos de provisionamento. Na parte superior do slide,
observamos o gráfico referente ao nível de perda real da operação de empréstimo
pessoal e Cartão Riachuelo. Só para relembrar, a linha em verde representa o nível de
perda da operação do empréstimo pessoal, e a linha azul é onde estão os principais
volumes referentes ao Cartão Riachuelo.
Notamos na linha azul uma estabilidade no nível de perda do Cartão Riachuelo,
ficando no patamar de 8,6%. E da mesma forma que comentamos aqui nos últimos
trimestres, imaginamos um nível de estabilidade até o final do ano, já apresentando
algum declínio a partir do 4T.
Em relação ao empréstimo pessoal, o número continua ascendente, passou de 18,6%
para 19,9%, mas também, olhando um pouco mais à frente, imaginamos a mesma
tendência. Imaginamos que esse número passe a se estabilizar a partir dos próximos
meses, encerrando o ano com um número próximo a 19%.
Na parte inferior do slide, damos o disclosure em relação aos saldos de
provisionamento, e acho que o principal número a observar é que fechamos este
trimestre com 96,6% no índice de cobertura de vencidos há mais de 90 dias, um
número muito próximo ao 2T e acima do patamar reportado no 3T15, que foi de
94,7%.
Para todo o saldo de provisão e para todas as faixas da carteira, nós estamos acima
do nível exigido pelo Banco Central, e de forma geral nós estamos 18,8% acima do
exigido pelo Banco Central.
O saldo de provisionamento até 180 dias é um termômetro da perda futura e o que
está por vir, a Companhia também está em um nível conservador de provisionamento,
provisionando 9,5% da carteira com vencimento até 180 dias, em linha com os níveis
de perda projetados.
No slide seguinte, de número sete, nós temos os números referentes ao EBITDA da
operação financeira. Esse 3T é um trimestre importante no que diz respeito a essa
operação porque nós viemos de quatro trimestres seguidos de retração da margem da
operação financeira, da margem EBITDA da operação financeira. Isso ocorreu
principalmente por conta da decisão em meados do ano passado, em junho do ano
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passado, de conter o crescimento da concessão de crédito, fazendo com que as
receitas marginais decrescessem, junto com o movimento de crescimento dos níveis
de perda e provisionamento.
Nós passamos um ciclo de quatro trimestres com essa margem da operação
financeira reprimida, e encerra-se esse ciclo e a partir de agora nós passamos a um
patamar de normalidade no nível de retorno com a inadimplência estabilizando e
indicando uma leve queda para o final do ano, e a retomada do crescimento das
receitas, mas agora em um nível de risco que a Companhia julga adequado no que diz
respeito ao tamanho de suas carteiras.
Dessa forma, o EBITDA da operação financeira cresceu 114% no trimestre,
totalizando R$107 milhões. Como aqui comentado, o destaque é o crescimento das
receitas, mas também impulsionado pela queda do nível das despesas com perdas e
provisionamento. Totalizaram R$153 milhões no trimestre, ante R$186 milhões
reportados no 3T15.
No ano, o EBITDA da operação financeira totalizou R$241 milhões, ante R$260
milhões reportados de janeiro a setembro de 2015.
No slide seguinte, de número oito, nós temos um panorama da área de vendas e
grupos. A Companhia encerrou esse 3T com 289 lojas e 613 mil m² em operação.
Agora no mês de outubro inauguramos mais uma loja, em Fortaleza, em Presidente
Kennedy, então atualmente a Companhia tem 290 lojas e deve fechar o ano com 291
lojas. Falta mais uma inauguração.
No slide seguinte, de número nove, nós temos os números referentes à performance
do shopping do Grupo, Midway Mall. O EBITDA do shopping totalizou R$14,2 milhões
nesse 3T, um crescimento de 2,5%, enquanto suas receitas cresceram 7,5% no
trimestre. No acumulado do ano, o EBITDA totalizou R$41,7 milhões, um crescimento
de 7,8%, ante um crescimento da receita de 9,6%.
Na parte inferior do slide nós mostramos uma parte importante do real estate do
Grupo, que são os imóveis pertencentes ao próprio Grupo em que operamos Lojas
Riachuelo. Então, das 289 lojas, 46 são operadas em imóveis próprios, sendo oito em
shoppings e 38 em ruas.
No slide seguinte, de número dez, nós passamos a falar agora dos números
consolidados do Grupo. A receita líquida consolidada da Companhia cresceu 5,5%
nesse trimestre, totalizando R$1,394 bilhão. No acumulado do ano, a receita líquida
consolidada totalizou R$4,070 bilhões, com crescimento de 8,7%. Vale destacar que
essa receita líquida é uma combinação das vendas da Riachuelo com as vendas da
Midway Financeira e também do shopping.
No slide a seguir, de número 11, nós temos os números referentes ao lucro bruto
consolidado do Grupo. As linhas em azul claro e verde representam a margem bruta
de mercadorias, na linha azul claro, e a verde, a margem bruta consolidada do Grupo.
Nesse trimestre, a margem bruta de mercadorias encerrou o trimestre em 43,8%, uma
queda de 0,6% em relação ao 3T15, e o lucro bruto totalizou R$823 milhões ante
R$785 milhões referentes ao 3T. O desempenho aqui, é claro que tem a ver com um
ponto que o Flávio comentou, no que diz respeito à economia real, então essa
dificuldade de expandir margem no trimestre se deve em grande parte a isso, a
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combinação no same-store sales difícil, e ainda assim com uma dificuldade de
retomada no que diz respeito à margem bruta de mercadorias.
No ano, o número foi até maior, com a queda de margem bruta de mercadorias, foi de
1.6 p.p., fechando o período de janeiro a setembro em 50% ante 51,6% reportados em
janeiro a setembro de 2015.
O lucro bruto consolidado de janeiro a setembro de 2016 foi de R$2,466 bilhões, um
crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2015.
No slide seguinte, de número 12, nós temos o overview das despesas operacionais. A
despesa operacional totalizou R$564 milhões nesse 3T, um crescimento de 12,8% em
relação ao mesmo trimestre do ano passado.
Se nós excluirmos o impacto da reoneração da folha de pagamento, ou seja, do INSS,
o aumento das despesas operacionais como um todo seria de 6,6%. No acumulado do
ano, o crescimento seria muito parecido, seria de 6,4% excluindo o INSS. No geral,
cresceu 12,7%, totalizando R$1,682 bilhão.
Na parte inferior do slide nós podemos observar o número das despesas operacionais
sem o impacto do INSS, fazendo uma conta por metro quadrado. Esse número
mostra, de fato, o ganho de produtividade que vem sendo conquistado ao longo dos
últimos anos. A despesa operacional por metro quadrado cresce apenas 1% nesse
trimestre, vindo de uma base que tinha crescido apenas 2%. Então, controlando e
muito todos os níveis de pressão inflacionada.
No acumulado do ano, houve um decréscimo de 0,2% nessas mesmas despesas
operacionais por metro quadrado.
O slide seguinte, número 13, mostra exatamente o principal indicador no que diz
respeito a esse ganho de produtividade, que é um indicador macro de área de vendas
por colaborador.
Então, esse número vem melhorando trimestre a trimestre, nós viemos mostrando
para vocês ao longo dos últimos trimestres, e esse 3T, mais um ano de melhora. Nós
fechamos o período todo do trabalho, ou seja, 2014, 2015, até setembro de 2016, com
uma melhora no índice de produtividade em loja de 42,8%. Esse é o principal motivo
do forte controle de despesa operacional reportado no slide anterior.
No slide seguinte, de número 14, nós temos os números referentes ao EBITDA
consolidado do Grupo, o EBITDA ajustado totalizou R$122,9 milhões nesse 3T, um
crescimento de 9% em relação ao 3T15. No acumulado do ano, o EBITDA totalizou
R$341 milhões, ante R$466 milhões reportados de janeiro a setembro de 2015.
Os principais impactos aqui, acho que é um resumo de tudo isso que conversamos.
Um desempenho de same-store sales ainda difícil, uma contração de margem bruta de
mercadoria, uma melhora importante a partir desse 3T dos números da operação
financeira, com o EBITDA abrindo bem, e o número de despesas operacionais
também bastante controlado.
No slide a seguir, de número 15, nós temos os números referentes ao lucro líquido
consolidado do Grupo. O lucro líquido encerrou o trimestre em R$17,8 milhões, ante
R$32 milhões reportados no 3T15, e no ano encerramos com um lucro de R$65,2
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milhões no período de janeiro a setembro de 2016, ante R$191 milhões reportados no
mesmo período de 2015.
No slide a seguir, de número 16, nós temos os principais números referentes ao ciclo
financeiro do Grupo. Nós encerramos o 3T com um ciclo de 168 dias, que é uma
melhora de 37 dias em relação ao 3T15, o que representa uma melhora de 18%.
Essa melhora veio principalmente dos níveis de estoque, que caíram 15%, fechando
em 151 dias, e de uma melhora em fornecedores, que saiu de 66 dias para 80 dias
nesse 3T.
A parte de clientes cresce 5%, principalmente por conta daquele aumento das vendas
com juros reportados no slide referente ao breakdown das vendas da Riachuelo.
No slide seguinte, de número 17, nós temos os números referentes ao endividamento
líquido do Grupo. O endividamento líquido da Companhia encerrou o trimestre com
R$1,284 bilhão, um número muito parecido ao reportado no 2T, que foi de R$1,266
bilhão. O grande destaque aqui é a melhora no que diz respeito ao prazo desse
financiamento.
Nós começamos o movimento de alongamento desses patamares de dívida, então na
parte do circulante, vimos uma redução de R$1,356 bilhão para R$974 milhões, e na
parte do não circulante, consequentemente um aumento de R$653 milhões para
R$941 milhões.
Esse movimento foi principalmente gerado pela emissão do CRI que a Companhia
emitiu em um prazo total de cinco anos, e da debênture em um prazo total de três
anos.
No slide seguinte, de número 18, nós temos os números referentes aos investimentos
fixos realizados pelo Grupo. Então, ao longo desses meses de 2016, a Companhia
investiu R$140,9 milhões, sendo que obviamente a maior parte na Riachuelo,
principalmente no projeto do novo CD, e nas lojas novas. Vale destacar que esse
número é bastante inferior aos R$381 milhões investidos referentes ao 9M15.
No slide seguinte, de número 19, temos os números referentes à quantidade de
colaboradores do Grupo. Encerramos esse trimestre com um número muito próximo à
quantidade reportada no 3T15, levemente abaixo, com 37.041 colaboradores. Aqui a
tendência continua, é um número muito controlado em Riachuelo, mesmo com lojas
novas por conta de todo o ganho de produtividade, e uma continuidade do ganho de
produtividade nas fábricas, com uma queda de 3%.
Seriam esses os nossos comentários iniciais, e a partir de agora todo o time está
disponível para as perguntas. Muito obrigado.
Rubem Couto, Itaú BBA:
Bom dia. Na verdade, tenho duas perguntas rápidas. Primeiro, vocês podem falar um
pouco mais sobre a margem bruta de mercadorias? Ela teve um trimestre um pouco
ruim na comparação ano contra ano, mas em uma base já bastante difícil. Vocês
podem só dar uma cor do que tem acontecido aqui, número de remarcações? Como
vocês estão enxergando o ambiente competitivo hoje e o que nós podemos esperar
para o 4T também?
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E uma segunda pergunta era mais um update sobre o benefício fiscal de ICMS, se
existe alguma chance ou negociação para o benefício fiscal de custeio atual passar a
ser um benefício de subvenção investimento, e que eventualmente poderia passar a
ser excluído da base de cálculo do IR de vocês. Vocês podem dar um pouco mais de
cor sobre isso também? Obrigado.
Túlio Queiroz:
Em relação à margem bruta, acho que tem alguns elementos para nós discutirmos. O
primeiro deles é um ponto que eu adiantei na apresentação, referente à atividade
econômica da economia real. Realmente, tanto a parte de venda quanto a parte de
margem reflete esse nível de dificuldade. Olhando os números do setor de varejo
como um todo, também fica bastante claro esse nível de dificuldade de performance
apresentada ao longo do trimestre.
E é uma dificuldade de várias frentes. Então, percebemos uma dificuldade maior de
fluxo, de conversão do fluxo existente, e aí por diante.
Agora, um ponto que chama a atenção e que é positivo, olhar por dentro os nossos
números é o seguinte. Como a Companhia vem em um ritmo de ramp-up da operação
de celular, naturalmente o celular tem uma margem bruta menor, o que puxa a
margem bruta geral de mercadorias um pouco para baixo. Se nós olharmos por
dentro, excluindo o efeito do celular, a margem bruta de mercadorias já apresentaria
um crescimento ano contra ano de aproximadamente 1 p.p.
É claro que eu concordo com você que a nossa base de comparação principalmente
ao longo do 2T15, 3T15, é baixa. Então, nós também esperávamos e gostaríamos de
uma recuperação de nível de margem até maior do que essa. Mas aí volta ao primeiro
ponto que eu mencionei aqui, realmente dessa dificuldade da economia real, de
combinarmos o nível de crescimento de same-store sales, com crescimento de
margem saudável.
No mais, a Companhia vem de um movimento de uma coleção mais bem estruturada,
bem coordenada. Recentemente nós concluímos o projeto do CD que passa a trazer
um nível de assertividade de reposição e de reação ao que está ocorrendo na área de
venda muito maior, o que nos deixa animados nesse processo estratégico para os
próximos trimestres, olhando para um horizonte um pouco mais para frente.
Agora, o nível de dificuldade da economia real permanece. Não tenho a menor dúvida,
é algo que nós ainda devemos conviver ao longo dos próximos trimestres.
Rubem Couto:
Só se eu puder fazer um follow-up nesse ponto dos celulares, hoje das mercadorias
nos 9M ou até no trimestre, quanto ele representa das vendas de mercadoria?
Túlio Queiroz:
Esses são assuntos que nós discutimos bastante aqui dentro do Grupo, e nós
preferimos não abrir esses números para garantir o elemento estratégico dessa
operação. É uma operação dentro do ramp-up, nós devemos entrar para valer no
segundo ano de operação agora a partir do ano que vem. É uma operação que
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estamos muito satisfeitos com o nível de desempenho. Pelo menos por enquanto nós
preferimos preservar os principais indicadores.
Eu só aproveitei para dar um overview em relação ao desempenho de margem porque
é algo natural. Esperava realmente um nível de reação de margem bruta maior a partir
desse trimestre, por isso aproveitei para dar esse disclosure um pouco mais por
dentro. Mas eu não vou abrir tantos detalhes.
Rubem Couto:
Tudo bem. Obrigado.
Túlio Queiroz:
Entrando para a sua segunda pergunta, em relação ao incentivo de ICMS, e em
relação à questão da subvenção para investimentos, isso é algo que nós já
trabalhamos aqui internamente. Então, efetivamente a partir desse ano o incentivo de
ICMS que efetivamente foi utilizado para a realização de investimento, ele não afeta,
ele não é tributado.
Então, já nesse trimestre apropriamos na linha de IR o valor referente ao ano de 2011
e 2015, já estamos fazendo esse elemento para 2016.
Não sei se tem mais alguma pergunta em relação ao incentivo de ICMS, ou era
exatamente só esse ponto.
Rubem Couto:
Você consegue aproveitar de forma retroativa o que já foi investido? Acho que essa é
minha última, senão está ótimo.
Túlio Queiroz:
Sim, nós apropriamos isso na linha de IR nos valores referentes a 2011 a 2015 já
nesse trimestre.
Rubem Couto:
Perfeito. Obrigado.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Túlio Queiroz, CFO, para as considerações finais.
Túlio Queiroz:
Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, e dizer que todo o time
está disponível através dos contatos da área de relações com investidores. Muito
obrigado. Tenham todos um bom dia.
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Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está encerrada.
Por favor, desconectem suas linhas agora.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da
qualidade do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos
ou prejuízos que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta
transcrição. Este documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o
conteúdo deste documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela
MZ. Por favor, consulte o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais
condições e termos importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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