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Guilherme Assis, Brasil Plural:
Bom dia a todos. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Na verdade, eu tenho
algumas dúvidas em relação ao resultado e aos comentários. Eu acho que a primeira
é em relação à queda de margem bruta que vimos no trimestre. Eu entendo que a
Companhia está fazendo esse esforço de desovar esse estoque e nós vemos nos
números de dia de estoque que foi efetivamente o que aconteceu.
Agora, a minha pergunta é a seguinte: teve algum impacto de marcar a mercado o
valor do estoque que ainda está na Companhia no trimestre? Dá para termos uma
ideia de quanto é esse impacto, se tem essa marcação ao mercado? Essa é uma
pergunta.
E uma segunda pergunta, eu queria que vocês pudessem fazer um update sobre
como está a questão do CD novo de Guarulhos e o plano de implementação da
automatização e do push-and-pull. Saber como está o cronograma de abertura do CD
novo, implementação, quando é que nós podemos esperar que isso comece a ajudar a
Companhia no modelo de negócio. É essa a pergunta. Obrigado.

Tulio Queiroz:
Guilherme, bom dia. Em relação à questão da margem bruta, acho que o conceito é
esse mesmo. Acho que nós estamos trabalhando bastante a questão de preço com
mais intensidade desde o 2T com o intuito de limpar, principalmente os estoques mais
antigos. Um ponto importante que nós percebemos nessa estratégia é que, tão
importante quanto trabalhar o fast mover, é trabalhar também o slow mover.
E é importante que o slow mover seja trabalhado dentro da produção, dentro do
mesmo tema. Imagine, por exemplo: se eu tenho uma peça que, por qualquer motivo
não performou bem em um determinado tema, é importante que seja trabalhado o
preço dentro desse tema. Porque se você deixa essa peça no CD para depois de
alguns meses ir à loja para demarcar, o tema da loja é um outro tema de coleção.
Então essa peça que já performava mal dentro do tema que fazia sentido para ela,
imagina em uma coleção que já está trabalhando com outras ideias, outras cores,
outras tendências. A situação fica ainda mais difícil. É por isso que a Companhia
decidiu, no decorrer desse trimestre, realmente trabalhar bem a questão dos seus
estoques, limpar a qualidade desses estoques, deixar a Companhia preparada
principalmente para a inauguração do novo CD, para as novas produções que já vêm
com outro mecanismo de estrutura de coleção a partir de março.
Está focado nesse assunto e, é claro que nesses períodos a margem bruta fica
bastante pressionada. No que diz respeito à sua pergunta em relação ao estoque a
mercado, na verdade, é claro que estamos fazendo um trabalho importante de
markdown. A maior parte dos estoques antigos já foi trabalhada no decorrer do 2S e
deste 3T; ainda fica alguma coisa para janeiro e fevereiro. Nós vamos preservar um
pouco essa área de vendas para esse último trimestre.
Você perguntou em relação ao estoque a mercado. São pouquíssimas as mercadorias
que se trabalham efetivamente com margem negativa, porque o setor tem uma
margem muito saudável. Então quando você aumenta o nível de intensidade de
demarcação, é claro que sofre pontos importantes na margem bruta, como aconteceu
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nesse trimestre, saiu de 54 para 48,4. Mas os casos de margem negativa são poucos,
então, não há necessidade desse ajuste de estoque a mercado.
Até porque, agora, praticamente os estoques mais antigos realmente começaram um
processo importante de limpeza e já está bem mais renovado. Em relação ao CD
novo, que é a sua segunda pergunta, claro que é, sem dúvida nenhuma, o maior
investimento do grupo no decorrer de 2015. É um investimento extremamente
estratégico, porque ele é uma parte importante em toda a estratégia que viemos
trabalhando ao longo dos últimos anos.
Vai trazer uma capacidade incrível de reposição de todo o mix por SKU, seja cabide,
seja caixa, trazendo todo o movimento de moda para o SKU, e possibilitando uma
integração ainda mais importante para a nossa fábrica. Vale lembrar que a produção
de Guararapes, hoje, é praticamente toda de itens de moda. Todos os elementos
produzidos internamente são elementos modais, até para se beneficiar do lease time
mais curto. E o CD hoje, da forma que está atuando, só a parte de gás está pela
reposição por SKU.
Então essa outra parte da moda sendo reposta, item a item, fazendo quebrar por cor e
tamanho, sem dúvida nenhuma traz uma oportunidade de encaixe com a fábrica e, aí
sim, a Companhia passa a se beneficiar de um processo de integração muito mais
amplo, trazendo muito mais valor no que diz respeito a explorar esse lease time mais
curto. Então, sem dúvida nenhuma, é um investimento relevante e um impacto
estratégico para considerarmos para a operação a partir do ano que vem.
Guilherme Assis:
Só para termos uma ideia, o CD novo; quando é que começa a operação dele e qual
que é o tempo que vocês acham que é para ele estar operando a 100% da capacidade
ou com o push-and-pull no limite que vocês acham que vocês conseguem chegar?
Tulio Queiroz:
O CD novo começa a operar no 1S16. É claro que já começaremos a fazer os
primeiros testes no decorrer do 1T, mas ainda é uma história de testes então, nós
esperamos realmente começar a operar no 2T. E como todo projeto, você passa por
uma curva de ramp-up.
Sem dúvida nenhuma, nós passaremos uma fase inicial operando com os dois CDs; o
CD de Guarulhos existente fazendo a transição para o CD novo. São alguns meses de
transição, onde os dois CDs vão operar. E ai sim, depois dessa fase de transição,
você fica só com a operação do CD novo em fase de ramp-up.
Então, eu diria que no ano de 2016 como um todo, é um ano de amadurecimento e de
curva de maturação desse novo projeto para capturarmos 100% da operação em
2017. Mas é claro que existe ganho no decorrer de 2016, pelo menos é o que
esperamos. Mas eu diria que o CD maduro estaria em 2017.
Guilherme Assis:
E se você puder voltar ao primeiro ponto, da margem bruta, só para ficar bem claro
aqui para mim. É o seguinte; você falou que a marcação a mercado, na verdade, como
a margem é alta isso pode ter algum impacto, mas ele é limitado. Está correto? Eu
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entendi mesmo? Você está falando que apesar de melhora já do número de estoque,
vocês ainda continuam com, eu acho, uma estratégia um pouco mais promocional
para melhorar ainda mais ou diminuir ainda mais o nível de estoque, e que a margem
deve continuar pressionada, pelo menos até o 1T. É isso mesmo?
Tulio Queiroz:
Isso, Guilherme. Nós devemos observar essa pressão na margem, talvez não na
mesma intensidade que foi esse 3T. Eu diria que foi o pico de trabalho de releitura
desses níveis de estoque, mas, com certeza, 4T e 1T ainda vão trazer alguma pressão
de margem bruta por conta desse componente, talvez com menor intensidade.
Outubro ainda teve um comportamento bastante forte e trabalho agressivo em preço;
setembro, em parte dele sim. A partir de meados de novembro até dezembro, nós
passamos a preservar um pouco mais a área de vendas com mercadorias mais
nobres. Até porque, nós precisamos entrar para o Natal com uma coleção bacana,
mais harmoniosa. Então, esse estoque segura um pouco, de meados de novembro até
dezembro, e volta com mais intensidade em janeiro e fevereiro, que são os meses
tradicionalmente de liquidação, encerrando assim todo esse processo.
E a partir de março, ai sim, coleção nova, com toda uma metodologia ajudada por uma
consultora internacional que também está nos apoiando. Com processos robustos por
trás para garantir, não só uma coleção muito bem estruturada, mas uma apresentação
em loja bastante coordenada e bastante atrativa.
Guilherme Assis:
Está ótimo. Obrigado.
Wagner Salaverry, Quantitas:
Bom dia a todos. Tulio, por gentileza, nos passe qual é a visão de vocês no aspecto
financeiro da operação do cartão na Riachuelo para o 4T. Dado que vocês tiveram um
bom incremento de receita no 3T, mas também muito forte nas provisões, como que
está a dinâmica de vocês de tentar favorecer o crédito pra estimular as venda no 4T e,
ao mesmo tempo, segurar uma inadimplência ainda maior e não ter que fazer
provisões tão grandes? Como a Companhia está tratando essa questão?
Tulio Queiroz:
Wagner, bom dia. Desde meados de maio e junho, a Companhia adotou uma postura
muito mais conservadora no que diz respeito à sua operação de crédito como um todo.
Nós passamos a ser mais seletivos na concessão de crédito, mais seletivos no perfil
do cliente no início e dar concessão de créditos. Além disso, revimos as metas de
crescimento do cartão-bandeira, que era um elemento que vinha consumindo bastante
caixa por conta do seu crescimento e, também, as metas de empréstimo pessoal.
Então, olhando a operação como um todo, os principais drivers, nós estamos, eu diria,
bastantes conservadores visto o momento macroeconômico atual. Seja as
perspectivas que enxergamos de inflação, no que diz respeito a desemprego, renda
são muito preocupantes, então, a Companhia preferiu adotar uma postura mais
conservadora de lá para cá. Eu diria que o tom continua rigorosamente o mesmo.
3

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T15
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
16 de novembro de 2015
Estamos efetivamente sentados no caixa nesse sentido, focados muito mais em
qualidade do que quantidade.
E essa questão de estimular a venda com crédito, acho que isso foi muito presente em
meados de 2004, 2005, quando realmente o cartão Riachuelo representava 70%, 75%
da venda, existia certa carência de crédito para o perfil do nosso consumidor. Acho
que hoje a realidade é diferente. Você tem o jogo com a coleção, com produto, com
uma loja atrativa, e muito menos tentando estimular de alguma forma via crédito.
Os testes que fizemos, os trabalhos que fizemos nos últimos anos o nosso cliente está
muito menos sensível a esse estímulo de crédito do que já foi no passado. E sem
dúvida nenhuma, o nosso negócio é o negócio de moda e tem que ser vencido com
produto, com uma coleção harmoniosa e com uma loja muito atrativa.
Wagner Salaverry:
Entendi. Outro aspecto que eu queria um pouco mais de esclarecimento, de
comentário, se possível; é que nós vimos essa questão do estoque, se por um lado,
em termos relativos, ele até caiu em termos de dias, quando a gente observa
diferenciado a Companhia controladora das lojas, a Guararapes Confecções, houve
uma trajetória um pouco mais distinta. Caiu um pouco mais o estoque na indústria e
aumentou, em termos relativos, nas lojas.
Essa visão reflete uma maior cautela de segurar o estoque na indústria ou é mais uma
questão gerencial mesmo, de alocação de estoques?
Tulio Queiroz:
Não, eu acho que é uma questão de timing, Wagner. Nós estávamos com um nível de
estoque bastante distorcido nos nossos CDs, uma presença também de mercadorias
antigas nesses CDs. A partir do momento em que você decide preservar o nível de
estoque e fazer toda uma releitura de estratégia de adequação dessa carteira de
compra, você tem um tempo de ajuste.
Você passa a diminuir proporcionalmente o seu nível de compra, trabalha a parte de
preço para limpar com mais velocidade a sua área de venda, principalmente os
estoques mais antigos, mas isso leva um tempo para adequar esse ciclo. Até porque
nós estamos tentando fazer isso dentro do possível, da forma mais harmônica,
tentando preservar, obviamente, uma operação mais saudável para o Natal.
Foi como eu falei aqui, nós vamos abrir a área de vendas para mercadorias novas,
para uma coleção mais coordenada para a venda de Natal. É claro que você não pode
simplesmente dar um choque muito grande na operação exagerando no nível de
ajuste das carteiras para compra.
Você precisa preservar uma coleção ainda saudável, mas adequando o timing para
não ser muito agressivo e prejudicar demais a operação, senão você passa um
período muito longo ajustando só estoque, que tem efeito na sua percepção de marca,
de moda, enfim, você precisa tomar um pouco de cuidado.
Então, dentro do possível, nós fizemos toda uma leitura das quantidades a serem
compradas, diminuímos de forma significativa, mas preservando a coleção do fim do
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ano para que não haja uma perda relevante na percepção de moda e valores dos
nossos produtos.
Wagner Salaverry:
OK, muito obrigado.
Operadora:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao
Sr. Tulio Queiroz para as considerações finais.
Tulio Queiroz:
Gostaria de mais uma vez agradecer a participação de todos e deixar aqui toda a
equipe disponível através do nosso contato de relações com investidores. Muito
obrigado e tenham todos um bom dia.

Operadora:
Obrigada, a teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está encerrada.
Por favor, desconectem suas linhas agora.
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“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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