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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 Segundo 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.
Agora, gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Oswaldo Nunes, CEO da
Riachuelo. Por favor, Sr. Oswaldo, pode prosseguir.

Sr. Oswaldo Nunes: Bom dia a todos. Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos
à nossa teleconferência para os comentários da administração sobre o 2T20 e do
nosso entendimento o que deverá ser o trimestre mais difícil e desafiador do ano
tendo o impacto das necessárias medidas de distanciamento social e com a
reabertura das lojas físicas a partir do final de abril num ritmo mais gradual do que
o previsto no nosso cenário base e num contexto de muita incerteza em relação ao
comportamento da pandemia e do cliente em cada município e região.
Mas, em que pese, as incertezas do seu impacto nas vendas, nos níveis de estoque
e na margem, dada a circunstância do trimestre e da crise e o acerto das medidas
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e das novas diretrizes que nós tomamos e a sua boa execução pelos times,
conseguimos redirecionar toda a companhia a concentrar os esforços necessários
no escopo da crise, cuidar primeiro da saúde e bem-estar dos colaboradores e
clientes e também para a preservação do nosso caixa e preparar a companhia para
acelerar os negócios e processos on-line e a reabertura gradual das lojas.
Com a boa execução dos times, praticamente não consumimos caixa durante o
segundo trimestre. Eu acho que esse é um dado que consideramos bastante
importante dado o contexto da crise. Hoje, temos uma posição de caixa, uma
posição financeira mais forte que no início da crise, o que é muito bom considerando
as incertezas que ainda persistem.
O segundo trimestre foi difícil, sim, mas a temos que destacar a pista de
transformação digital que se acelerou e que se contrapôs aos efeitos da crise. A
antecipação e a aceleração das iniciativas da nossa agenda digital – algo que já
vínhamos fazendo antes da crise – foi fundamental para ampliar e fortalecer a
participação das vendas on-line, que alcançou outro patamar de crescimento e
participação, representando 46% das vendas totais da companhia no segundo
trimestre, conforme apresentamos no release, um aumento de mais de 5 vezes
sobre o mesmo período de 2019.
Nesse sentido, a nossa área de tecnologia tem sido fundamental para adaptar e
evoluir esse processo da companhia e ajudar na mudança e construção de um
mindset mais digital.
Quintuplicar o volume de pedidos e faturamento do e-commerce foi desafiador e
também uma grande oportunidade que a crise nos trouxe. A crise nos incentivou a
ser mais ágeis na evolução do modelo para o mundo digital e omnicanal, e quem já
vinha fazendo antes o que foi acelerado na crise, como nós, está tendo vantagem
agora.
Outro destaque do segundo trimestre é que, dentro dessa pista de transformação
digital, aceleramos a evolução para um modelo mais omnichannel, estamos com
essa aceleração também ressignificando o papel da loja física e dos seus
colaboradores e com avanço para o modelo operacional cada vez mais omnicanal
e para além do serviço que a loja já oferece hoje, como retiro em loja, o canal de
vendas assistida pelo WhatsApp e serviço de drive-thru.
Até maio e junho, oferecíamos o ship-from-store apenas via WhatsApp e agora,
desde julho, temos uma solução de ship-from-store mais robusta, ampla e completa
e com abrangência nacional, que é a orquestração automática de 100% dos
estoques da companhia, tudo integrado sistemicamente, e nós consideramos a
base para uma gestão para um modelo verdadeiramente omnichannel que vai
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aumentar a disponibilidade e otimizar a venda em todos os canais on-line e todas
as lojas físicas porque está tudo integrado.
Assim, a loja física ela passa a ser também um hub logístico de distribuição
avançada e também com acesso a um estoque virtual avançado, e, portanto, ganha
relevância e importância no modelo o omnichannel. Nesse sentido, toda a
infraestrutura de TI de 100% das lojas está concluído, acabamos de finalizar o piloto
para o modelo omnichannel agora e até o final de outubro estaremos operando a
gestão omnicanal de 100% do estoque da companhia e 100% das lojas físicas. Essa
gestão vai permitir colocar o produto mais perto de onde os clientes estão para
melhorar conveniência, experiência, reduzir prazos de entrega e aumentar a
eficiência do frete.
Com o rollout para 100% das lojas, claro, entramos numa fase 2 desse projeto
estruturante, que traz novos desafios além de simplesmente preparar toda a
infraestrutura de TI e de loja, que é injetar cada vez mais análise, inteligência de
dados aplicado aos modelos de compras, distribuição e reposição agora com uma
gestão omnicanal das vendas e dos estoques para aumentar a eficiência do modelo
e também apoiar as lojas para evoluir no seu mindset e modelo operacional e pensar
totalmente no omnichannel, não apenas faturar e entregar pedidos feitos em
qualquer canal on-line, mas também vender qualquer SKU em ruptura ou que não
faça parte do mix na loja, mas que esteja disponível em qualquer uma das outras
326 lojas, qualquer um dos nossos 3 CDs.
Então, o omnichannel agora não é mais uma discussão, o desafio não é mais uma
discussão, mas, sim, de implementação, e estamos implementando soluções
robustas e escaláveis nesse sentido.
Outro tema relevante, projeto estruturante aqui dentro da companhia dentro da pista
de transformação digital é a nossa decisão da Riachuelo também ser um
marketplace. Isso faz parte da nossa estratégia de construção da nossa plataforma
de moda e lifestyle e acreditamos que existe oportunidade de mercado de um
grande espaço para um hub de um ponto de encontro para todos que consomem
moda no sentido mais amplo, de comportamento e lifestyle. Ainda não temos
nenhum grande player de moda ocupando essa posição.
A visão de uma empresa de moda sem fronteiras requer uma plataforma robusta de
e-commerce, com marketplace especialista em moda e lifestyle, que é o nosso DNA,
canais digitais são mais flexíveis para permitir ampliarmos a proposta de valor, indo
além dos nossos ativos de hoje e sem abandonar o DNA de moda e lifestyle, que é
um dos nossos maiores diferenciais conceptivos.
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Então, nesse sentido, estamos finalizando a construção dos alicerces da nossa
plataforma de marketplace, que é fundamental para a evolução do nosso modelo
de varejo para um modelo de plataforma de moda e lifestyle no sentido mais amplo.
Vamos iniciar a operação desse novo canal no último trimestre de 2020, inicialmente
com um número reduzido de seller e marcas, e a partir de 2021 liberando acesso à
nossa plataforma de marketplace para mais marcas e seller, e sempre com uma
boa gestão e curadoria de novas marcas, categorias e parcerias, ampliando a nossa
proposta de valor com coerência e consistência.
Falando agora um pouco das vendas do segundo trimestre, como apontamos no
release, as vendas das lojas reabertas e comparáveis num segundo trimestre
representaram 74,8% sobre o ano anterior, e, considerando que nesse período a
carga horária média por loja reaberta variou de 38% a 86% da carga horária normal
no mesmo período do ano passado e, mais, as restrições necessárias dos decretos,
protocolos de segurança e prevenção que restringem a quantidade máxima de
pessoas em cada loja, nós consideramos bons esses números e essa performance
de vendas dadas as circunstâncias e incertezas que temos vivido nesse momento,
que é claro que existe uma correlação entre esse desempenho das vendas e a
carga horária.
No terceiro trimestre, em julho e agosto as vendas das lojas reabertas seguiram
melhorando para 87-90% respectivamente das vendas por elas realizadas no
mesmo período do ano passado, e, repetindo, consideramos como sendo uma boa
performance dado o contexto desse momento, como já falamos.
Entendemos que os players, como nós, que já vinham apresentando uma boa
performance de vendas em mesmas lojas no início do 1T20 e apontando seguir
assim para frente, quer dizer, acumularam estoques decorrente da não venda nos
meses de abril e maio principalmente, portanto, eu vejo como sendo natural a maior
atividade promocional observada ao longo do segundo trimestre, que reduziu a
margem bruta dada as não vendas desse período que as lojas estiveram fechadas.
Acreditamos que o mercado de vestuário e moda deverá seguir competitivo e
investindo em preço até o final de setembro, que é o último mês para vender o que
restou da coleção de inverno. Claro que cada player tem o seu tamanho de estoque
a ser desovado nesse período, mas setembro é o último mês para vender o que
restou da coleção de inverno e preparar as lojas para a troca e entrada da coleção
de verão no final de ano de modo a garantir boa qualidade de mix, vendas e margem
para o quarto trimestre.
Com relação ao 4T20, acreditamos que seguiremos tendo um consumidor mais
consciente na hora de comprar, um consumo repensado, mas tendo uma conversão
maior, é onde alguns atributos do produto ganham mais importância, conforto,
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versatilidade, praticidade, qualidade e bom custo-benefício, um consumo mais
focado no essencial, como a moda simples, fácil de usar, sem excesso, fácil de
vestir e também um consumidor mais digital e omnicanal, o on-line entrou mais no
dia-a-dia de todos e veio para ficar.
As nossas cadeias de suprimento estão funcionando, Guararapes voltou a produzir
a partir da segunda quinzena de julho para atender a nossa reatividade,
complementar a coleção do 3T20, se preparar para a construção e entrega das
coleções para o 4T20. O restante da cadeia também está voltando bem, com
problemas pontuais e de baixo impacto para nós. Claro que, olhando para o final do
ano, ainda nos vemos diante das incertezas que ainda temos quanto ao novo normal
para decidir o que é transitório e o que é perene, então temos que ter resiliência e
usar a vantagem da reatividade da nossa cadeia integrada (e que produz de acordo
com a demanda do cliente) para manter a marca conectada com os desejos do
cliente e evitar resíduos e grandes sobras de estoque.
E quem fez e continua fazendo o dever de casa durante o período mais agudo da
crise no segundo e terceiro trimestres, está aproveitando a oportunidade para
crescer nos canais digitais e evoluir no modelo omnicanal e entrar no 4T20 com boa
qualidade de mix e boa proposta de valor terá vantagem.
E agora eu passo a palavra ao Tulio e ficamos aqui à disposição para responder às
perguntas.
Sr. Tulio Queiroz: Obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. Espero que todos estejam
com saúde.
Antes de passar para a apresentação presente no nosso website, quero apresentar
aqui a mesa. Além do Oswaldo, que fez a abertura, está aqui comigo Newton Rocha,
o CEO da Midway e o Diretor de Relações com Investidores, está aqui também o
Marcelo Oscar, Controller da Companhia, e o Fernando Rocha, o Gerente de RI.
Passando agora para o material, no slide de número 3, nós temos os números da
receita líquida consolidada de mercadorias, que totalizou nesse segundo trimestre
R$ 371 milhões, uma queda de 70% ano contra ano, e no acumulado do ano R$
1,380 bilhão, uma retração de 40%.
Eu acho que aqui o dado mais importante, como foi mencionado pelo Oswaldo, é o
patamar de retomada de loja, então as lojas que estão em processo de reabertura,
que podemos observar no canto inferior direito do slide. Então, neste segundo
trimestre, essas lojas que estão reabertas performaram num patamar 74,8% do
nível de vendas do mesmo período em 2019. E aqui vale lembrar que, obviamente,
no decorrer de julho e agosto esse número vem aumentando de forma consistente.
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Ao final do trimestre, nós tínhamos 217 lojas reabertas e atualmente nós temos 313
lojas aptas a reabrir, praticamente quase a totalidade das lojas já aptas para esse
processo de reabertura.
Como o Oswaldo bem ponderou, é importante ressaltar que neste processo de
reabertura a questão da carga horária e o limite máximo de pessoas em circulação
nas lojas são dois elementos que naturalmente seguram o patamar de vendas, mas
foi fundamental para observar os protocolos de segurança.
Na parte superior direita do slide, observamos a participação dos canais digitais,
que neste trimestre atingiu a marca de 46%, que são cinco vezes o patamar
anteriormente atingido, mas então, sem dúvida nenhuma, um número muito
expressivo de todo esse desenvolvimento da transformação digital da companhia,
como já foi bastante ponderado pelo Oswaldo.
Passando para o slide seguinte, de número 4, aqui trazemos apenas um dado para
sinalizar parte desta evolução digital, que é a fonte da SimilarWeb, onde
observamos o traffic share dos canais digitais. Então, observamos que, de fevereiro
até junho, na cor preta, que é a Riachuelo, saímos de um share de 14% e atingiu
21%, então um crescimento de 50%. É o maior crescimento entre os players do
nosso setor. E atingimos a segunda colocação, ficando abaixo apenas da Dafiti.
Então, sem dúvida nenhuma, a companhia fez um esforço muito grande ao longo
desses últimos meses para conquistar esses números, eu acho que, além do
esforço, a companhia vem trabalhando nos últimos anos e desenvolvendo uma
arquitetura digital que propicia esses patamares e, o mais importante, são
patamares que, uma vez que você tem uma arquitetura digital sólida, você consegue
perenizar essa boa performance.
No slide seguinte, de número 5, nós trouxemos aqui, apenas para ilustrar, uma das
frentes que trabalhamos muito para ganhar visibilidade nos canais digitais, nas
mídias digitais como um todo, que foi o patrocínio de diversas lives ao longo deste
segundo trimestre. Acho que tem duas muito importantes, foram: A primeira live da
Marília Mendonça; e também o patrocínio da esposa do Gusttavo Lima em sua
segunda live. Essas duas eu estou citando porque foram um sucesso estrondoso,
uma quantidade de visualizações incrível e, sem dúvida nenhuma, foi uma
estratégia que ajudou muito a companhia a ganhar visibilidade e a ganhar
participação neste segmento.
No slide seguinte, de número 6, nós temos os números referentes ao ticket médio
e a base total de cartões. Acho que um ponto que chama a atenção é o crescimento
do ticket médio, que totalizou R$ 167, um crescimento de 24%. Aqui é claro que tem
a ver com o mix dos produtos das vendas dos canais digitais, uma participação
importante, principalmente do Moda Casa, e na parte inferior do slide observamos
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a base total de cartões, totalizando R$ 32,7 milhões, e aqui, claro, especificamente
nesse segundo trimestre, seguramos operação, como vamos falar logo na operação
financeira.
No slide de número 7 nós temos os números referentes ao lucro bruto da
companhia, que totalizou R$ 502,9 milhões nesse segundo trimestre e com uma
margem bruta de mercadorias de 38,2%.
Aqui, em relação à margem, eu acho que é importante trazer alguns elementos: o
primeiro ponto é a redução nos incentivos de ICMS pelo natural fechamento da
fábrica; o segundo ponto é alguns custos provenientes e relativos a doações; e o
terceiro, e mais importante, é a questão do mix presente nos canais digitais,
principalmente ancorada na participação importante do Moda Casa, que traz
margens um pouco menores, além, obviamente, como o Oswaldo bem ponderou,
todo o ambiente promocional bastante forte que vivemos no segundo trimestre e
continua vivendo neste terceiro trimestre.
Passando para o slide seguinte, de número 8, nós temos os números referentes à
operação financeira, os primeiros números, então aqui a margem financeira, então
o top line da operação financeira, que totalizou R$ 506,9 milhões, é uma queda de
12,3% no trimestre.
No acumulado, a margem financeira totalizou R$ 1,1 bilhão, 2,7% menor que o valor
registrado no 1S19. Aqui, naturalmente, no top line começamos a perceber todo o
processo de desaceleração que a companhia optou de fazer logo no início da crise.
É claro, e como as carteiras ainda estão ativas e ainda estão em volumes grandes,
você começa esse processo de desaceleração do top line, mas ainda existe um
volume importante de receita uma vez que nossas durations ficam em torno de
quatro meses.
Passando para o slide seguinte, de número 9, nós temos os números referentes ao
PDC, que são as perdas, descontos e cobrança. Aqui conseguimos ver toda a
combinação de estratégia, você traz para a conta toda a estratégia de desconto,
toda a estratégia de uma eventual pressão na despesa de cobrança e, obviamente,
os números referentes à perda e provisionamento.
O PDC, desta forma, totalizou no 2T20 R$ 488 milhões, um crescimento de 42,2%,
e no 1S20 R$ 837 milhões, um crescimento de 35,8%. Eu acho que aqui é
importante observar que a companhia – vamos ver logo na abertura da carteira, mas
– a companhia vem fazendo um trabalho muito importante no que diz respeito a sua
estratégia de recebimento. Então, vocês se lembram que desde o início desse
processo da crise passamos a focar os esforços completamente na estratégia de
recebimento. A companhia efetivamente preferiu aderir a uma estratégia de
recebimento do que uma estratégia de postergação. Então, fez um foco muito
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grande em ensinar os seus consumidores e seus clientes a utilizar os canais digitais,
a acessar o boleto e a fatura do cartão através do aplicativo, através do site lembrando que mais de 50% dos boletos eram pagos em lojas, então a companhia
tinha um desafio inicial muito grande nesse sentido e conseguiu obter resultados
muito importantes nesse sentido.
Um outro ponto importante, que é a questão de todo o desenvolvimento de modelos
ancorados em gestão de dados. Então, neste processo, realmente focamos 100%
da gestão em fatos e dados trazendo o que tínhamos de melhor em relação à
inteligência artificial, utilizando inclusive modelos de georreferenciamento para
utilizar e localizar o correspondente bancário mais próximo do cliente para que
eventualmente pudesse fazer o pagamento. Enfim, toda uma estratégia muito bem
desenvolvida nesse sentido.
E, por fim, aqui é algo que estamos vivendo agora, então é importante dividir com
vocês, que é a questão da implementação de políticas conservadoras para este
momento de retomada. Então, é claro que, com a gradual retomada das atividades
das lojas, voltamos naturalmente a retomar a operação financeira, mas em cima de
políticas mais conservadoras, buscando um cliente de maior qualidade e
adequando o volume de forma gradual.
Passando agora para o slide de número 10, nós temos os números referentes ao
nível de perda da operação do cartão e de empréstimo pessoal – empréstimo
pessoal nesta linha dourada e o cartão na linha em azul, e o lado direito do slide
toda a carteira por faixa de atraso. Então, podemos observar que, apesar do
momento crítico que vivemos, o nível de perda do empréstimo pessoal apresentou
uma leve redução em relação ao 1T20, fechando o trimestre em 25,2%. Projetamos
para o final do ano um patamar aqui máximo na ordem 28%, e, no caso do cartão
Riachuelo, também uma queda em relação ao 1T20, apresentando 7,1%, e nós
projetamos um patamar máximo da ordem de 8%.
Então, todo esse trabalho do foco no recebimento, e também, adicionalmente, eu
queria dividir com vocês, é uma estratégia muito forte em trabalhar as faixas de
maior atraso, fizemos muitas ações diretas e ativas nesse sentido de buscar o
cliente que estava atrasado há mais de 360 dias, há mais de 180 dias, obviamente,
em contrapartida, oferecendo descontos, mas trazendo esse montante para o caixa.
Então, foi uma estratégia também que surtiu excelentes resultados.
Então, desta forma, nós observamos que, em relação à provisão, a companhia
entende que fez todo o provisionamento adequado a esse patamar mais agudo da
crise, observamos que tem uma provisão adicional na ordem de R$ 165 milhões, o
que eleva o patamar de provisão até 180 dias para 15% e também
aproximadamente 15% acima do mínimo requerido pelo Banco Central.

8

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T20
Guararapes Riachuelo (GUAR3)
11 de Agosto de 2020

Então, desta forma, a companhia acredita que toda parte de perda e
provisionamento é o suficiente para cobrir esta fase mais delicada do momento que
vivemos.
No slide seguinte, de número 11, nós temos o resultado da operação financeira, que
totalizou R$ 118,5 milhões negativos neste segundo trimestre ante R$ 89 milhões
no 2T19. E aqui, obviamente, é a combinação dos fatores que comentamos: top line
já entrando gradualmente num nível de redução de volume; toda a questão das
perdas e provisionamentos e despesas com descontos de cobrança, que discutimos
bastante; e também as despesas operacionais, cujo impacto é menor e vamos ver
logo no todo.
No slide seguinte, de número 12, como eu mencionava, a questão das despesas
operacionais. Aqui as despesas operacionais do grupo novamente totalizando R$
458,9 milhões no 2T20, uma queda de 33% em relação aos R$ 675 milhões
registrados no 2T19. No acumulado do ano, despesas totalizaram R$ 1,146 bilhão,
uma queda de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em relação às despesas operacionais, um ponto fundamental de dividir com vocês
aqui, como conversamos aqui no call do 1T20, a companhia fez um movimento de
aderir à Medida Provisória para as lojas que estavam fechadas, para as fábricas,
inclusive para boa parte da matriz, incluindo diretoria. Também, trabalhamos de
forma muito estruturada no desenvolvimento de um orçamento base zero, isso foi
concluído agora no mês de julho. Aqui foi toda uma estrutura de trabalho olhando
toda a questão de estratégia de torres de produtos entregue por áreas, toda aqui
estão de ganho de produtividade, todas as análises de produtividade, todas as
análises span of control e todas as análises de preço e consumo.
Então, dessa forma, a companhia conseguiu revisar adicionalmente na ordem de
R$ 250 milhões no universo de despesas operacionais especificamente por esse
trabalho de orçamento base zero. Então, a partir de agora a discussão toda é deixar
a companhia com um alto grau de produtividade justamente para poder passar por
esse momento mais delicado.
No slide seguinte, de número 13, nós temos os números referentes ao EBITDA
consolidado do grupo, que totalizou R$ 291 milhões negativos ante R$ 234,8
referentes ao 2T19. Aqui, temos a combinação dos fatores que conversamos ao
longo desta apresentação, uma retração importante das receitas, uma pressão de
margem proveniente de uma maior participação dos canais digitais por mix presente
nos canais digitais e do ambiente promocional competitivo, a operação financeira
elevando os níveis de provisionamento, porém, em patamares muito melhores do
que inicialmente imaginados, e a despesa operacional tentando amortecer parte
importante desses impactos.
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Então, no acumulado do ano, o EBITDA também ficou R$ 189,9 milhões negativos
ante R$ 423 milhões reportados no 1T19.
No slide seguinte, de número 14, nós temos os números referentes ao lucro/prejuízo
líquido consolidado no período. Nesse segundo trimestre, a companhia totalizou um
prejuízo de R$ 296,2 milhões e no acumulado do ano um prejuízo de R$ 343,8
milhões. Aqui, os números referem-se justamente aos mesmos motivos que
comentamos do EBITDA, mas, sem dúvida nenhuma, por conta da forte
alavancagem operacional, passamos pelo pior momento nesse segundo trimestre
e a partir de agora, com a retomada das operações, naturalmente todo o nível de
rentabilidade volta a ser retomado.
No slide seguinte, de número 15, nós temos os números referentes ao
endividamento líquido e geração de caixa operacional do grupo. Então, na parte
esquerda do slide, podemos observar que o endividamento líquido encerrou o
segundo trimestre com R$ 1,614 bilhão, patamar inferior ao registrado no 2T19, que
era R$ 1,757 bilhão, e na linha em preto do slide nós observamos a disponibilidade
líquida, então saímos do 2T19 de um patamar de R$ 800 milhões de caixa para um
patamar de caixa de R$ 2,400 bilhões.
Do lado direito do slide, acho que está bastante claro a questão da preservação de
caixa nesse trimestre. Então, podemos observar que iniciamos o período com uma
dívida líquida de R$ 1,583 bilhão, a partir daí libera capital de giro na ordem de R$
419 milhões, depois investe R$ 74 milhões em CAPEX, R$ 121 milhões nos demais
elementos operacionais e, desta forma, gera R$ 224 milhões positivos de caixa
operacional. No estágio seguinte, houve pagamento de dividendos, de R$ 255
milhões, e, desta forma, o efeito é praticamente zero de caixa ou R$ 32 milhões
negativos.
Mas, do ponto de vista puramente operacional, como o Oswaldo comentou, é uma
geração de caixa importante, o que mostra o foco na gestão do momento mais
agudo da crise, onde a companhia subordinou suas principais decisões à geração
de caixa, focando muito na parte de recebimento, como comentamos agora a pouco,
e também todas as principais saídas de caixa, ou seja, todo o lucro referente às
principais despesas, todo o lucro referente ao investimento, todos os lucros
referentes aos principais elementos demandadores de caixa.
Por fim, no slide número 16, nós temos os números referentes ao CAPEX, que
totalizou R$ 74,5 milhões, e obviamente o maior valor aqui refere-se à Riachuelo e
Midway, onde o principal foco – e aí foi um cuidado que a companhia teve apesar
desse momento delicado que vivemos – a companhia preservou todos os
investimentos relacionados à pista de tecnologia. Então, como não poderia deixar
de ser diferente, o principal destaque aqui são os investimentos em tecnologia e eu
queria deixar isso bem registrado. É claro, no momento de preservação de caixa,
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você faz uma revisão completa do patamar de investimentos, mas todos os
principais relacionados à tecnologia foram, desde o início da discussão, mantidos e
preservados.
Seriam esses os nossos comentários iniciais e a partir de agora nós abrimos aqui
para as perguntas. Muito obrigado.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Nossa primeira pergunta vem de Helena Vilares, Itaú.
Sra. Helena Vilares: Oi pessoal, bom dia. Obrigada por pegarem minha pergunta.
Na verdade, são três rápidas perguntas aqui. A primeira, na verdade, é em relação
à operação do varejo. Vocês divertiram conosco o dado de que a loja que está
reaberta está rodando mais ou menos na média de 75% da venda versus o ano
passado, até comentaram agora um pouco sobre os dados do mês de julho e mês
de agosto e, na verdade, esses dados têm se mostrado bem acima do que temos
visto na média do varejo.
Então, o que vocês puderem dividir para nós, por quê que vocês acham que vocês
estão performando – ainda que seja um dado difícil, mas – muito acima do setor? E
se vocês puderem dar detalhe de cliente, produto, qualquer coisa que nos ajude a
ter mais visibilidade por quê que vocês estão conseguindo ir tão bem com essa loja
reaberta acho que seria bom.
Um segundo ponto, na verdade, é em relação à operação financeira. Acho que o
Tulio acabou de comentar que vocês querem ser um pouco mais conservadores,
não vão, por conta da reabertura, já retomar um ritmo acelerado, mas a dúvida que
fica aqui é quanto da carteira atual, a carteira que ainda está dando receita para
vocês, ela é nova e quanto que é, na verdade, de cliente que acabou tendo que
entrar nesse ponto de desconto para renegociar, etc, e voltar a normalizar esse
crédito, e o quanto que não passou por esse processo, mas é antigo – você
comentou que durante um período de 4 meses –, mas assim imagino que tenha
bastante dessa carteira que seja processo novo.
Então, eu acho que esse é o ponto que queríamos entender um pouco melhor sobre
essa carteira.
E o último ponto, é que vocês deram bastante destaque aqui no release em relação
aos ativos de imóvel que vocês têm. Vocês têm algum plano de monetizar isso, tem
ideia de timing ou só explicar um pouco melhor aqui esse destaque que, eu pelo
menos, nunca tinha visto um destaque tão grande no release. Obrigado.

11

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T20
Guararapes Riachuelo (GUAR3)
11 de Agosto de 2020

Sr. Tulio Queiroz: Obrigado pela pergunta. Vou começar pela sua primeira
pergunta em relação ao patamar de retomada de vendas nas lojas que estão
reabrindo. Realmente, temos ficado bastante satisfeito com esse patamar de
retomada. É claro que, assim como todos os demais players, existe um desafio
grande operacional nesse processo de reabertura gradual das lojas, em alguns
momentos você teve que abrir e depois fechar novamente as lojas, nós ainda
vivemos diversos limitadores, como limitadores de restrições de horários,
limitadores de quantidade de pessoas nas lojas e uma série de elementos
justamente para estar 100% aderente aos protocolos de segurança.
Mas, enfim, apesar dessas dificuldades operacionais, a companhia vem galgando
patamares importantes na sua retomada, em alguns momentos, principalmente até
junho, em julho mudou bem, mas até junho nós percebíamos uma diferença
importante de performance entre os dias de semana e os dias de finais de semana,
principalmente nas lojas de shoppings, ou seja, o shopping até o mês de junho ainda
não tinham retomado aquele papel de destino nos finais de semana das famílias, e
percebemos essa mudança agora ao longo do mês de julho e agora em agosto,
sem dúvida nenhuma, isso já está consolidado, é o que traz um fortalecimento dos
patamares das vendas como eu mencionei.
Além disso, acho que a companhia, como vocês vêm acompanhando, acho que
vinha numa trajetória de desenvolvimentos importantes de melhoria do seu core
business, então vínhamos trabalhando muito a questão do modelo de gestão, toda
a questão de desenvolvimento de processos, que, naturalmente, se traduz numa
melhor coleção ou numa estratégia de distribuição de logística mais assertiva para
o business e que vinha naturalmente trazendo, já mesmo antes desse processo de
crise, um incremento importante na performance da companhia.
Então, naturalmente, passado esse momento mais agudo, é natural de se esperar
que todo esse desenvolvimento e essa melhora da gestão e dos processos relativos
ao core business continue a florescer e a aparecer no desempenho das nossas
coleções.
Sr. Oswaldo Nunes: Helena, só complementando o que o Tulio está bem
colocando, quer dizer, todo esse processo de evolução e melhoria na nossa
proposta de valor, que já vinha acontecendo desde o 2T19 e que estava ganhando
tração no 1T20, quando veio a crise, claro que, no momento em que a crise se
instala, players que têm marcas fortes, boas propostas de valor ganhando e
eficiência num cenário em que muita gente não voltou e talvez não volte, eles dizer
tendem a performar melhor.
E temos, nesse contexto de proposta de valor, algumas categorias que têm se
mostrado bastante resilientes durante a crise, que é toda a nossa proposta de valor
para o Moda Casa, a nossa proposta de valor para o mundo infantil – vamos lembrar
12

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T20
Guararapes Riachuelo (GUAR3)
11 de Agosto de 2020

que as crianças, mesmo em isolamento social, não param de crescer, precisam
trocar de roupa a cada 6 meses ou 1 ano, no máximo –, e categorias importantes
voltadas para ficar mais em casa, com mais conforto, mais versatilidade. Acho que
isso tudo tem feito a diferença.
Mas também tenho que reconhecer a eficiência dos nossos times de operações,
que, desde a reabertura das lojas, não perdemos um dia de venda, conseguimos
organizar os times e planejar para abrir exatamente a partir do momento em que os
decretos autorizavam e com bons protocolos de segurança e prevenção, que vêm
sendo muito bem executados e elogiados, o que também traz cada vez mais
segurança para o cliente buscar os locais físicos que ofereçam mais segurança
nesse momento da pandemia.
Sr. Tulio Queiroz: Helena, passando agora para a sua segunda pergunta, era em
relação à operação financeira, toda a questão da carteira, carteira nova versus a
questão da carteira que já teve algum nível de desconto.
O primeiro ponto importante a observar em relação às carteiras é o seguinte: vimos
fazendo, adotando uma estratégia de, de forma ativa, buscamos receber essa
carteira vencida há mais de 360 dias e mais de 180 dias, mas principalmente há
mais de 360 dias. Temos conseguido um êxito muito importante, aumentamos em
59% o patamar de recebimento dessa faixa, é por isso que a vimos também a parte
dos descontos aumentarem, mas obviamente o net disso é muito positivo. E nós
achamos que ainda tem oportunidade de utilizar essa estratégia. Então, vamos
continuar focado em trabalhar essas faixas de maior atraso que ainda achamos que
tem valor a ser extraído com essas ações.
Eu acho que em relação ao desenho da carteira, naturalmente, como seguramos
bastante a operação, é uma carteira que a entrada fica muito reduzida, então o
volume como um todo passa a ser diminuído, e, naturalmente, as faixas como um
todo passam a ter uma concentração mais para frente, por isso que reforçamos o
nível de provisionamento e entendemos que esse patamar de provisão é suficientes
para amortecer todo esse impacto no momento mais delicado da crise.
Então, essa nova carteira, essa carteira mais jovem que você mencionou,
obviamente agora ela entra numa fase inicial de crescimento. Como evoluímos
muito na questão das modelagens, trabalhou muita a questão de dados,
entendemos que estamos adotando uma estratégia de um foco muito maior em
qualidade desse cliente nesse processo de retomada. Acho que um exemplo claro
disso que podemos dividir com vocês é que o nível de inadimplência dessas
operações mais jovens, dessa carteira mais jovem, é 50% inferior ao que a
companhia trabalhava anteriormente.
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Acho que um outro dado que dividimos com vocês é a questão do nível de
aprovação. Então, exatamente por ter uma política mais conservadora, chegamos
a reduzir o nível de aprovação para um patamar de 18%, e agora, naturalmente,
gradualmente voltamos a retomar e hoje estamos na ordem de 35%.
E só para completar aqui as informações em relação a sua pergunta, eu acho que
na hora que olhamos a carteira como um todo, que totaliza aqui ao final do trimestre
e R$ 3,711 bilhões, este mesmo número no final do primeiro trimestre era R$ 4,497
bilhões, ou seja, a carteira como um todo ela retrai 17,5%, e, se considerarmos
apenas as operações do private label e empréstimo pessoal a vencer, ou seja, tudo
que é jovem, como você mencionou, então esquece as faixas em atraso (que já tem
algum nível de provisionamento, já tem alguma estratégia de cobrança em cima
disso), então olhando só no a vencer, então com a carteira limpinha, e tirando
apenas a parte de private label e empréstimo, ela reduziu 41% em relação ao final
do primeiro trimestre.
Então, eu acho que com essas informações você consegue ter uma boa métrica em
relação ao início da sua pergunta.
Passando agora para o seu terceiro ponto, a terceira pergunta em relação aos
imóveis, bom, eu acho que a companhia, como todos sabem, tem um parque de
real estate bastante significativo. Além do Midway Mall, que com certeza é o melhor
elemento de real estate, nós temos 46 imóveis em que lojas Riachuelo são
operadas, então 46 imóveis próprios onde operamos lojas Riachuelo. Nós temos o
escritório aqui em São Paulo, nós temos o Centro de Distribuição em Guarulhos,
um call center em Natal e a toda a parte da fábrica. Então, realmente é um real
estate bastante importante, que naturalmente é importante dar este destaque uma
vez o tamanho que todo esse parque representa no grupo.
Agora, em relação a se isso em algum momento vai ter alguma tratativa diferente
por conta da companhia, eu acho que isso é um tema especificamente do Conselho.
Nós, como executivos, é claro que pontualmente podemos opinar do ponto de vista
técnico, mas é um tema específico de Conselho, então especificamente eu não
consigo te dar uma atualização sobre esse sentido agora. Mas, de qualquer forma,
eu acho que fica aqui o registro no release que realmente é uma operação muito
volumosa e de um impacto importante para o grupo como um todo.
Sra. Helena Vilares: Está ótimo, pessoal, muito obrigada pelas respostas.
Operadora: A próxima pergunta vem de Wagner Salaverry, Quantitas.
Sr. Wagner Salaverry: Bom dia a todos. Eu tenho duas questões. Primeiro, eu
queria entender um pouco melhor o desempenho das vendas on-line, foi muito forte
e vocês sinalizando inclusive o marketplace até o final do ano. Eu queria entender
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assim um pouco mais sobre essa estratégia. Eu vi que vocês trouxeram inclusive
há algum tempo já um executivo que veio da Magazine Luiza. Queria que vocês
detalhassem um pouco mais como é que está a questão do CAPEX para executar
essa questão de marketplace e o que mais vocês podem nos dar de detalhe.
E, segundo, um outro aspecto que eu vi que vocês, ao longo desse segundo
trimestre, mudaram na Midway: fizeram uma mudança para não ser mais banco,
para uma estrutura, pelo que eu entendi, que vocês já tinham. Eu queria entender
um pouco como é que estamos em relação ao cronograma de lançamento das
contas digitais, como é que está o desenrolar da estratégia para a Midway, o quê
que podemos esperar agora para o segundo trimestre do ano e se isso vai impactar
alguma coisa em redução de gastos na própria Midway, enfim, questão de
tecnologia se muda alguma coisa essa mudança da estratégia inicial? Obrigado.
Sr. Oswaldo Nunes: Oi, Wagner, é o Oswaldo, tudo bom?
Sr. Wagner Salaverry: Tudo bem, Oswaldo.
Sr. Oswaldo Nunes: Com relação a nossa decisão de ser também um marketplace,
é como eu disse há pouco: ela faz parte da nossa estratégia de construção de uma
plataforma de moda e lifestyle. Quer dizer, entendemos que o mercado e a demanda
por boas propostas de valor em lifestyle vai além dos nossos ativos hoje. Quer dizer,
o mundo digital permite a você oferecer mais opções de boas marcas, boas
categorias e produtos desejados pelos nossos mais de 32 milhões de clientes
cadastrados.
Então, temos, sim, essa visão, essa ambição de ser um app leader e de referência
em moda, lifestyle e comportamento, e aí, sim, tendo uma plataforma de
marketplace especialista neste sentido para nos ajudar a ampliar essa proposta de
valor e mantendo o nível de qualidade que já entregamos hoje para o cliente, com
boa gestão e boa curadoria das marcas e parcerias para continuar gerando um bom
custo-benefício para todos.
Eu não sei se eu respondi, mas se quiser mais algum detalhe.
Sr. Wagner Salaverry: O CAPEX já está feito para o marketplace? E, Oswaldo,
ainda tem muito investimento para fazer?
Sr. Oswaldo Nunes: Não, ainda tem. Quer dizer, como eu disse, agora no final do
ano nós abriremos a plataforma para um grupo pequeno de sellers para testar a
operação, obviamente. Quer dizer, não é uma operação trivial, ela toca praticamente
todas as áreas da companhia e você tem que construir isso com bastante robustez
para poder escalar de forma eficiente, e a partir do ano que vem vamos abrindo isso
para mais players.
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Mas existe já um Capex não só para essa empreitada que vai agora até o final do
ano, mas também para o ano que vem, como o Tulio falou. Temos preservado,
dentro dos nossos investimentos para 2020, que deverão ser patamares
semelhantes ao do ano passado – lembrando que nós também, antes da crise, tinha
uma previsão de investir quase R$ 600 milhões no ano –, mas os investimentos na
pista digital foram preservados, esse é um deles, 65% dos investimentos desse ano
vão ser para a pista digital e principalmente projeto de podermos avançar no
conceito omnichannel de fazer gestão integrada, de 100% dos estoques da
companhia, como eu falei – eu acho que seu projeto estrutura de bastante
importante – e o marketplace, tudo com muita robustez para podermos escalar, e
que traz junto outros desafios, como o projeto também que já está em curso também
e compõe essa visão de negócio de plataforma, que é a construção de um data lake
e um CRM mais robusto também para podermos consolidar 100% das informações
de todos os pontos de contato do cliente com a marca, injetar inteligência artificial e
algoritmos para entender cada vez melhor os comportamentos de consumo e poder,
enfim, direcionar todas as estratégias da plataforma para conversar de uma maneira
mais adequada e assertiva com os nossos clientes.
Então, quando olhamos para esse modelo de plataforma, sentimos que já tem um
conjunto de condições, de partes, pré-requisitos muito importantes para ter essa
ambição, além de marca forte, boa proposta de valor que pode evoluir com os
canais digitais, a base de clientes é uma das maiores bases de clientes do mercado,
os ativos financeiros são extremamente importantes dentro dessa estratégia e estão
totalmente integrados com o varejo e também vai evoluir para uma plataforma de
produtos e serviços financeiros e tudo integrado.
Sr. Tulio Queiroz: Wagner, é Tulio falando. Passando aqui agora para a sua
segunda pergunta em relação à operação financeira e toda a questão das contas
digitais, eu acho que um ponto importante aqui é que nós entramos com a
solicitação de autorização junto ao Banco Central para alterar as contas digitais.
Imaginamos que esse processo deve durar em torno de 6 meses, mas esse período
é justamente o período que precisamos para, internamente, finalizar os processos
e os projetos principais relativos a todo esse pacote digital da Midway. Então, eu
acho que está superaderente, inclusive com o nosso cronograma interno.
Claro que, com essa transformação, acho que o modelo financeiro, assim como o
Oswaldo comentou agora no final, caminha também para um conceito de
plataforma. Acho que isso é muito importante. Cada vez mais, vamos colocar o
cliente no centro de tudo e oferecer as melhores soluções e produtos e serviços
para esse cliente, sejam eles próprios, como é no caso o nosso cartão Riachuelo,
os empréstimos, as coisas que sabemos fazer há muitos anos, como também
produtos e serviços de terceiros, oferecendo sempre a melhor solução para esse
cliente.
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Em relação à parte dessa sua pergunta que é em relação ao CAPEX e às despesas
para se desenvolver esses elementos, eu acho que a questão do CAPEX, toda essa
trilha digital que vimos mostrando, e nós comentamos bastante nesse trimestre
também, então na Midway não é diferente, tem toda a questão do desenvolvimento
desse conceito de banco digital. Em relação a despesas, eu acho que inclusive essa
decisão recente de não mais nos tornarmos um banco múltiplo torna a companhia
mais leve, inclusive no ponto de vista de despesas operacionais. E assim como
fizemos todo um trabalho de orçamento base zero no varejo e obviamente pelos
volumes envolvidos a prioridade inicial foi o varejo, agora nós estamos em plena
fase de desenvolvimento desse mesmo trabalho na operação financeira.
Claro que os montantes envolvidos são totalmente diferentes, mas a ideia é trazer
um novo patamar de eficiência. Acho que seriam esses os comentários.
Sr. Wagner Salaverry: Tulio, só se me permite um outro detalhe agora. Esse
desempenho mais recente, após o segundo trimestre, das vendas on-line já que
muitos shoppings reabrindo, vocês sentiram mudança do patamar de vendas online ou ainda permanecem num nível alto como foi no segundo?
Sr. Oswaldo Nunes: Wagner, em termos de volume, o grande volume de vendas
do e-commerce, dos canais on-line se deu em maio e junho. Quando veio julho, com
as lojas reabertas, quer dizer, não sentimos grande alteração nesse volume. Para
ser mais exato, esse volume recuou apenas 8%. Quer dizer, em julho vendemos
91-92%, da média de maio e junho, foram os maiores meses. Claro que, com o
aumento da venda on-line, a participação relativa tende a cair, mas ainda assim
estamos com uma participação relativa que consideramos relevante, 2 dígitos altos.
Enfim, é isso.
Sr. Wagner Salaverry: Está ótimo, muito brigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem de Felipe Casemiro, HSBC.
Sr. Felipe Casemiro: Olá, bom dia. Bom dia a todos. Espero que todos estejam
bem e saudáveis. Obrigado por tomarem minhas perguntas.
A primeira, só sobre o nível de estoque, eu entendo que a venda está num nível
superior ao que vocês esperavam etc. e tal, mas fica difícil de entendermos o nível
de estoque devido ao tombo de vendas. Então, se vocês pudessem passar mais
uma avaliação qualitativa sobre a qualidade dos estoques, de produtos de coleções
antigas ou não e até quando vocês imaginam assim vocês vêm uma atividade
promocional forte, segue agora em agosto, deve continuar até setembro ou até
quando vocês imaginam?
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E minha segunda pergunta eu queria explorar o nível de endividamento da
companhia. Como estão as negociações com os bancos sobre algum tipo de waver
com relação ao covenant? Eu entendo que o nível de dívida líquida abaixou no ano
contra ano, mas o nível do EBITDA está muito abaixo, então imagino que o covenant
deve ter quebrado esse ano, não é? Então, como estão as negociações? Essas são
minhas perguntas, obrigado.
Sr. Tulio Queiroz: Oi, Felipe, é Tulio falando. Obrigando pelas perguntas. Em
relação à questão dos estoques, eu acho que, sem dúvida nenhuma, que a
companhia está vivendo um desafio nesse sentido. Comentamos, inclusive, no
primeiro trimestre que nós íamos praticamente pular uma estação nesse sentido,
então é natural que convivamos com esses estoques mais antigos, digamos assim,
na coleção até meados de outubro. Então, essa é a nossa estratégia.
Claro que parte do inverno pesado, como comentamos no primeiro trimestre, o que
fosse possível segurarmos para o ano que vem, uma parte bem menor, mas
principalmente aquele inverno mais leve, aquela coleção mais relacionada a uma
meia-estação, trabalhamos esses produtos até meados de outubro. Claro que,
como comentamos também agora pouco, eu acho que o segundo trimestre como,
de maneira geral, inclusive olhando os competidores, nós estamos vivendo um
ambiente muito promocional e o nosso caso não é diferente nesse sentido, você
tem um ambiente para virar esse estoque, e, no decorrer da entrada da coleção de
verão, que é novembro e dezembro, aí sim esperamos estar com uma coleção
muito, assim, muito redonda.
Fizemos algum nível de releitura dos estoques existentes, dá para adaptar para
essa coleção de verão, mas num valor menor, então a partir de novembro
esperamos que esteja com uma coleção de alta performance nas lojas, e aí nós até
imaginamos que parte do setor ainda pode estar promocional por conta de players
eventualmente menos capitalizados, mas você está com uma coleção muito bem
estruturada, muito bacana, com uma proposta de valor totalmente nova para o
cliente, e aí você vem com a estratégia de margem tradicional sem precisar entrar
numa onda de descontos mais agressivos.
Em relação à sua segunda pergunta em relação ao nível de endividamento, o que
temos visto conversando com os bancos e com o mercado de maneira geral, eu
acho que boa parte da nossa dívida também são debêntures a mercado, o que
estamos está enxergando é um ambiente, uma vez que estamos gerando muito
caixa, tem um nível de liquidez muito saudável e, como já dividimos aqui algumas
vezes, espera manter esse nível de liquidez ao longo de todo o ano, para o principal,
a parte mais aguda dessa crise realmente foi esse segundo trimestre, estamos
enxergando um ambiente muito tranquilo de discussão com os credores nesse
sentido, sejam os próprios bancos, seja toda essa questão dos detentores de
debêntures.
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E vamos avaliar o que vai fazer mais sentido; ou podemos discutir alguma coisa
sobre esses covenants e discutir algum nível de preço para isso, ou nós
simplesmente tomamos a decisão de em algum momento pré-pagar, que nossas
dívidas têm essa opção. Então, vamos ver o que financeiramente faz mais sentido
e o que faz sentido também para ambos os lados.
Mas nós estamos bastante tranquilos nesse sentido e estamos em plena fase de
rolagem, de desenvolvimento da estratégia de rolagem de abril de 2021. Todas as
principais rolagens agora deste ano já foram praticamente equacionadas e agora já
estamos vislumbrando lá o abril de 2021.
Sr. Felipe Casemiro: Está certo, muito claro. Só se me permitem um último followup sobre produtos financeiros, eu não entendi muito bem a dinâmica da carteira,
mas só para entendermos a dinâmica para frente das principais linhas, receita e as
despesas. Então, eu imagino que no 3T20 as despesas devem cair
significativamente, mas sobre descontos, cobranças e essas linhas principais que
cresceram bastante no 2T20, devemos imaginar que o pior já passou ou ainda tem
alguma coisa que eu não estou vendo aqui que deve impactar significativamente
produto financeiro na contribuição no segundo semestre? É minha última pergunta.
Obrigado.
Sr. Tulio Queiroz: Obrigado pela pergunta, Felipe. Não, sem dúvida nenhuma, eu
acho que a maior pressão de nível de rentabilidade da operação financeira já
ocorreu, foi nesse segundo trimestre. O que observamos daqui para frente é, uma
vez que fizemos toda essa parte de provisão, e vocês podem observar no balanço
essa provisão adicional de R$ 175 milhões, o que esperamos espera daqui para
frente a partir desse terceiro trimestre são números daquele PDC, que são as
perdas, descontos e cobrança, que você pega a combinação de tudo, se você foi
mais agressivo com os descontos, você tem uma contrapartida um das perdas. Se
você foi menos agressivo nos descontos, você tem a contrapartida na perda da
mesma forma. E assim por diante. Então, ali você tem o net dessa estratégia.
Então, essa despesa de perdas, descontos e cobrança, vamos ver uma adequação
e voltar para patamares bem menores do que apresentamos neste segundo
trimestre. E é natural porque, como vocês sabem e também viram, o tamanho da
carteira também já está menor, então nós tivemos movimento de redução de
tamanho de carteira com aumento de provisionamento, então você paga esse
problema gerado no momento mais agudo da crise, e a partir de agora é uma
retomada gradual do volume de carteira, e aí, como comentamos aqui, com um nível
de qualidade melhor.
Então, você volta gradualmente a retomar estoque de provisionamento, mas em
patamares também menores ao longo do tempo.
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Sr. Felipe Casemiro: Está certo. Muito obrigado, Tulio. Um abraço a todos.
Sr. Tulio Queiroz: Obrigado você.
Operadora: Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria
de passar a palavra ao Sr. Tulio Queiroz, CFO, para as considerações finais.
Sr. Tulio Queiroz: Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos e
desejar muita saúde neste momento. Queria também deixar claro que toda a equipe
aqui da área de Relações com Investidores continua à disposição para novas
perguntas. Obrigado e tenham todos uma boa tarde.
Operadora: Obrigada. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo
está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.
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