Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T14
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
11 de novembro de 2014
Operador:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Guararapes Riachuelo, para discussão dos resultados referentes
ao 3T14.
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 todos 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, queira, 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. Rocha, o senhor pode prosseguir.
Flávio Rocha:
Bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a atenção, a audiência
e o interesse pela nossa Empresa e pelo nosso trabalho, nessa oportunidade em que
apresentaremos o resultado do 3T14. Estão aqui comigo o Newton, nosso VicePresidente, e o Tulio Queiroz, CFO do Grupo.
Eu pedi licença ao Túlio, que tradicionalmente conduz essa apresentação, para fazer
um breve comentário introdutório, tendo em vista um trimestre com algumas
peculiaridades e alguns pontos dignos de atenção.
Estamos felizes por termos mais uma vez concretizado o melhor resultado do setor
entre as empresas abertas no que diz respeito ao resultado final, ao lucro, mas foi um
trimestre cheio de desafios no que tange, principalmente, a um indicador que
sucessivamente vinha se destacando, durante quatro trimestres consecutivos, que
sofreu um leve arrefecimento no 2T, e no 3T se mostrou levemente negativo.
É verdade que isso se contrapõe a uma base extremamente robusta no ano passado,
no 3T e no 4T. Foram quatro trimestres, como eu disse, consecutivos, onde lideramos
em todos os indicadores, mais destacadamente no loja a loja, e isso coincidiu com o
rollout de um esforço que tem marcado todo o meu período à frente da Empresa.
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Desde que assumi, há oito anos, nos propusemos a construir de fato uma cadeia
integrada, no jargão acadêmico de fast fashion; de ser a primeira fast fashion brasileira,
no sentido de proporcionar, a disposição da missão de democratizar a moda, uma
cadeia inteiramente integrada. Não do CD para a loja, mas tirando proveito da nossa
arquitetura peculiar de negócios, que vai do fio até a operação financeira.
Esse sonho encontrou muitos obstáculos. Eu falo brincando que ainda bem que não
sabíamos quão grandes eram os desafios de realmente transformar uma cadeia
tipicamente fatiada, como é a cadeia têxtil brasileira, em uma cadeia movida pela
vontade do consumidor, que atraísse todas as sinergias de uma visão holística de
fiação, tecelagem, confecção, logística, loja propriamente dita e, no nosso caso
peculiar, uma inovação mundial, integrando nesse todo também a operação financeira.
Nós começamos a fazer o rollout, essa integração por grupos e por departamentos.
Isso começou a virar realidade pelos produtos básicos, e não porque no produto
básico nós vamos extrair os maiores ganhos decorrentes dessa integração puxada
pela demanda, mas porque era mais fácil fazer pelo básico.
E os resultados foram extremamente animadores, como mostrado naqueles quatro
trimestres sucessivos de liderança folgada no critério loja a loja, a que o mercado
presta tanta atenção. É um indicador que se destaca na atenção dos analistas, e não
tiro a razão totalmente deles.
Mas quero compartilhar com vocês uma frustração que aconteceu no começo do ano
passado: estávamos em uma negociação avançada para construir, ao lado do nosso
CD atual de Guarulhos, o que será, provavelmente, a maior alocação de tecnologia de
logística indoor do mundo, com tecnologias para dobrados, encabidados, caixaria; com
o que existe de mais moderno. Segundo depoimento do nosso fornecedor, não existe
isso em lugar algum do mundo. Será o nosso principal investimento para o final de
2014 e 2015, e será realmente o state of the art desse processo.
Nós deveríamos ter inaugurado, pelo nosso cronograma, esta ferramenta fundamental
para sermos uma empresa 100% de fast fashion, fazendo a virada, inclusive, dos 50%
dos produtos de maior conteúdo de moda, no começo deste ano. Mas depois de dois
anos de negociação, tivemos a frustração de que simplesmente não se realizou a
operação imobiliária.
Nós fechamos outro imóvel, a 7 km do CD de Guarulhos. Já fechamos todo o pacote
tecnológico, os equipamentos, com a empresa alemã Scheffler, já com a carta de
intenção assinada, que irá começar a entregar os equipamentos no começo do ano
que vem, e nós teremos esse CD operante, nos dando a possibilidade de fazer a
segunda grande virada para o revolucionário modelo integrado nos 50% que terão
mais impacto positivo, que são os 50% de conteúdo fashion; são aqueles 50% de
maior imprevisibilidade, onde a velocidade de reação é maior ainda, trazendo mais
ganhos, mais melhoria de margens e menos rupturas.
É um jargão do setor se falar em push-pull. Push-pull é a integração que está ao
alcance de uma empresa meramente comercial. É aquela velocidade de reação do CD
para a loja, mas o push-pull não lida com a questão muito mais grave da ruptura
dentro do CD.
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O que nós estamos construindo vai muito além de push-pull. É a integração do
scanner de boca de loja, que brevemente terá a identificação por radiofrequência, com
o ponto de maior agregação estatística, que não é o pulmão do CD, mas a matériaprima lá atrás.
Isso nos dá a habilidade de, dentro da estação, aquele item que se revelou campeão,
um fast mover na primeira semana de vendas, nós vamos, com a velocidade que só a
cadeia integrada dá, converter o que está no nosso almoxarifado sob a forma de fio,
sob a forma de tecido, dentro da estação. Estamos alcançando o lead time recorde de
dez dias entre o corte e a entrega na loja, isso já é uma realidade.
Isso possibilita o grande ganho, que é extrair até a última gota de demanda daqueles
campeões, que o modelo tradicional limita a uma oposta inicial expressa no pedido.
Estamos vivendo nesses dois ou três trimestres este hiato entre a virada dos básicos,
dos primeiros 50% da Empresa, que nos deu tantas alegrias em termos de loja a loja,
dois dígitos, a base comparativa do trimestre do ano passado, que foi mais de 10%;
outubro e novembro também com bases extremamente robustas, chegando a 14% de
loja a loja em novembro do ano passado. Estamos vivendo este hiato entre a virada
das duas metades, mas já vislumbrando a conclusão dos investimentos que temos
realizado para, em torno do fim do ano que vem, começar a segunda e decisiva etapa
de virada dos 50% fashion, realmente com outro degrau ainda mais significativo de
performance do m² em loja.
Esse hiato foi o grande fator que interrompeu aquela sequência de resultados loja a
loja bastante robustos, mas, por um tempo determinado, nos deu a segurança de que
estamos no caminho certo. Basta concluirmos essa obra importante da automação do
CD para retomarmos uma nova sequência de degraus muito animadores e
alvissareiros em termos de aumento da eficiência por m².
Entre as regiões, e talvez o Tulio vá aprofundar um pouco isso, notamos uma
diferença de performance em termos de vendas. Por exemplo, na região Sul, tivemos
performance de loja a loja da ordem de 4%, fortemente positiva, até mais em algumas
lojas isoladas, e isso não aconteceu nas regiões onde temos uma grande exposição,
por exemplo, Norte e Nordeste.
Lá houve realmente um rush de shoppings centers, e como líder de mercado naquelas
regiões, tivemos que acompanhar cidades como Recife, onde historicamente tínhamos
três lojas e em dois anos fomos para seis lojas; Fortaleza, com duas lojas fomos para
quatro lojas; São Luís, de duas fomos para quatro lojas. Isso, lógico, impõe alguma
canibalização, mas é um esforço que tem que ser feito.
Mesmo porque são lojas de velocidade de retorno do investimento muito boa, pela
força da marca. São lojas extremamente lucrativas, mas, quando medidas pelo critério
loja a loja, canibalizam as lojas já tradicionais e enraizadas que estavam lá.
Mais uma vez, o indicador de loja a loja fica penalizado, mas o indicador da receita
absoluta, tendo em vista que inauguramos lojas que já começam contribuindo muito
para receita líquida total, continua bastante robusto.
Por fim, queria compartilhar com vocês uma vitória importante, que deu uma grande
contribuição no fortalecimento da marca, e que podemos dizer sem medo de errar, à
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luz desses dias de vendas, que tem sido o maior sucesso comercial da história da
Empresa – e eu disse isso com Oskar Metsavaht, disse isso com Cris Barros e disse
isso com Daslu e, para nossa felicidade, mais uma vez quebramos esse recorde, com
parceria com uma das marcas mais desejadas do mundo, um objeto de desejo, que é
a marca Versace, a grande estrela da Feira da Moda de Milão recentemente.
É um esforço de dois anos de uma complexa negociação. Nesses dois anos, graças a
Deus, as duas marcas evoluíram de forma fantástica, com a Riachuelo ganhando
autoridade de moda, ampliando o seu espectro socioeconômico, a Versace da mesma
maneira, e as duas marcas se encontraram de forma apoteótica no encerramento da
São Paulo Fashion Week, com o grande evento que aconteceu de lançamento da
marca, que está se traduzindo em um resultado realmente estrondoso de vendas.
E o que foi mais registrado pela imprensa, perfeitamente em sintonia com nosso
esforço no sentido de dar acesso ao sonho, de trazer os objetos de desejo acessíveis
a poucas centenas de brasileiros para literalmente milhões de brasileiros, isso
aconteceu por ocasião do nosso evento no São Paulo Fashion Week.
Depois do show apoteótico, aplaudido de pé, com a entrada da Donatella Versace,
que é a diretora criativa da grife, ovacionada, aplaudida efusivamente, no fundo do
backstage caiu uma cortina de 40 m de extensão, e atrás da cortina estava,
feericamente iluminada, uma Riachuelo completa, com 40 colaboradores e com toda
coleção que havia sido desfilada disponível para acesso imediato.
Isso é dar acesso, é levar a democratização da moda, a realização dos sonhos às
últimas consequências. É uma quebra de paradigma total, porque o timing do São
Paulo Fashion Week é apresentar as coleções que se tornarão disponíveis na estação
seguinte.
Hoje, estariam os vendedores procurando os lojistas, oferecendo seus mostruários,
anotando os pedidos, para colocar em produção e em seis meses aquele sonho se
tornar realidade. Nós quebramos esse paradigma, tornando instantânea a realização
do sonho, e esse foi o ponto mais comentado e apontado realmente como uma ação
revolucionária, uma quebra de paradigma no mundo da moda e no São Paulo Fashion
Week, que é o principal evento de moda do Brasil.
Feitos esses comentários iniciais, sem mais delongas, eu passo para o Tulio, para que
percorramos as transparências que nos levam aos números propriamente ditos. Mais
uma vez, muito obrigado pela atenção e pela audiência.
Tulio Queiroz:
Bom dia a todos. Vou passar brevemente pelos números do trimestre, começando
pelo slide de número três, onde temos o panorama de desempenho de vendas da
Riachuelo.
No trimestre, as vendas da Riachuelo totalizaram R$875 milhões, com crescimento de
9,4%. No critério mesmas lojas, uma queda de 2,7%, baseada principalmente nesses
aspectos que o Flávio muito bem comentou.
Olhando os destaques, quero ressaltar, assim como Flávio já adiantou, que a região
Sul continua performando muito bem, já vínhamos falando isso no decorrer dos
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últimos trimestres. Sem dúvida alguma, ela teve um crescimento positivo, da ordem de
4%, e no acumulado do ano, um crescimento em mesmas lojas de 9%.
A grande dificuldade continua sendo Nordeste e Centro-Oeste, principalmente por
conta de elementos de canibalização e alguns elementos específicos regionais.
Outro ponto importante é que o preço médio expandiu 3,7% no trimestre, sendo que,
no decorrer dos outros trimestres, essa capacidade de expansão de preço médio vinha
ocorrendo em um ritmo maior.
É natural que, em uma dinâmica comercial mais difícil, seja mais complicado repassar
a questão de preço, e sem dúvida alguma este elemento marcou o 3T, uma vez que
no acumulado do ano a expansão de preço médio vinha girando na ordem acima de
7%.
No slide seguinte, número quatro, temos o panorama do ticket médio e a base total do
Cartão Riachuelo. O ticket médio cresceu 3,3%, totalizando R$147 no trimestre, e no
acumulado do ano totalizou R$148, com crescimento de 6%. A base total de Cartões
Riachuelo finalizou o período com 23,9 milhões, um crescimento de 5,8%.
No slide seguinte, de número cinco, temos o breakdown de vendas do cartão
Riachuelo. Nesse 3T, o Cartão Riachuelo representou 44,8% das vendas, um patamar
bastante semelhante ao 3T13. Aqui, vale lembrar que, pela primeira vez nos últimos
trimestres, o cartão Riachuelo apresenta uma recuperação; vínhamos falando
consecutivamente de uma queda na participação no Cartão Riachuelo.
É importante também mencionar o relançamento deste cartão, agora com um aspecto
visual completamente renovado, trazendo vantagens para o consumidor. Toda a
dinâmica comercial da operação financeira vem sendo guiada de forma diferente, uma
forma de maior aproximação com o consumidor. Isso tem gerado não só aumento de
volume, como também aumento de margem. E, é importante lembrar, como bem
comentamos na última teleconferência, sem alterar política de crédito, apenas fazendo
um contato mais próximo do consumidor e políticas comerciais mais aderentes.
No acumulado do ano, o cartão Riachuelo continua com uma participação de 44,1%,
levemente inferior ao patamar do ano passado, de 45,5%.
No slide seguinte, número seis, temos o panorama, na parte superior do slide, dos
níveis de inadimplência, e na parte inferior, dos patamares de provisão. O nível de
perda acima de 180 dias do Cartão Riachuelo, destacado pela linha azul, fechou o
trimestre em 6,7%, patamar um pouco abaixo do mês de setembro do ano passado,
onde o nível de perda estava em 6,9%.
Esse nível de perda, enxergamos como bastante controlado até o final do ano,
conseguimos ter uma previsibilidade bastante razoável para os próximos seis meses.
Então, esperamos manutenção com leve queda desse indicador para o início do ano.
Na linha em verde, podemos observar os níveis de perda da operação de empréstimo
pessoal, que fechou o trimestre em 10,8%, também abaixo dos 11,3% reportados em
setembro de 2013, e vale destacar que com volume de carteira bastante superior.
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Olhando para os estoques de provisionamento, continuamos rigorosamente com a
mesma política de provisão; ou seja, o estoque de provisão para os vencidos até 180
dias 100% aderente com o nível de perda projetada. Fechamos este trimestre em
6,9% nesse estoque de provisão, uma vez que esperamos um nível de perda da
ordem de 6,7%, até um pouco abaixo disso. Esse índice de cobertura comporta 99%
dos valores vencidos até 90 dias, e é 12% acima do mínimo requerido pelo Banco
Central.
No slide seguinte, número sete, temos os números da operação financeira como um
todo. O EBITDA da operação financeira totalizou R$48,9 milhões neste 3T, um
crescimento de 22,7%. No acumulado do ano, o EBITDA da operação financeira
totalizou R$205 milhões, um crescimento de 74%.
Em relação a esses crescimentos, isso tem muito a ver com tudo aquilo que vimos
falando nos últimos trimestres: uma política comercial mais aderente, uma política
comercial mais próxima dos clientes, uma melhor gestão na concessão de descontos
no período de renegociação com os clientes, além de alguns pontos importantes; por
exemplo, passamos a disponibilizar empréstimo pessoal para o cartão Bandeira, além
do pagamento mínimo para o cartão PL.
São alguns pontos específicos que também contribuem para a geração de receita,
garantindo expansão de margem.
O nível de inadimplência, em valor absoluto, obviamente cresce, por conta de os
volumes estarem maiores, mas é importante que a operação venha crescendo com
níveis percentuais de inadimplência bastante controlados, e é isso que temos
observado.
No slide seguinte, número oito, temos um panorama da área de vendas da Riachuelo.
Fechamos o trimestre com 520.000 m² de área de venda, e com 233 lojas em
operação.
Na parte esquerda do slide nós podemos observar a quebra por idade da área de
vendas, onde é importante observar esse número para fazer qualquer tipo de análise
em relação a períodos de maturação. E é claro que, com o ritmo de crescimento
acentuado dos últimos anos, e provavelmente crescente daqui para frente, devemos
observa ainda a manutenção, ou até um leve crescimento das idades em maturação,
que são aquelas de um a cinco anos de existência.
No slide seguinte, número nove, temos os números da operação do nosso real estate.
Claro que a principal operação é o shopping Midway Mall, localizado em Natal. O
EBITDA do shopping totalizou R$11,6 milhões, em linha com o número do ano anterior.
O crescimento da receita e o comportamento flat do EBITDA se devem a despesas
pontuais por conta de redesenho do mix da operação do shopping. Quando você
precisa fechar alguma loja para trazer outro player de mais relevância, eventualmente
você tem despesas pontuais, e foi exatamente isso que ocorreu nesse 3T. No
acumulado do ano, o EBITDA totalizou R$34,3 milhões, crescimento de 3,2%.
No slide seguinte, número dez, passamos para os números consolidados do Grupo. A
receita líquida consolidada totalizou R$1,123 bilhão neste 3T, um crescimento de
12,1%. A composição deste número é a somatória, obviamente, do principal driver,
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que é o crescimento de venda de mercadorias da Riachuelo, somado às receitas do
shopping e da Midway Financeira.
Passando para o slide seguinte, número 11, temos os números referentes ao lucro
bruto consolidado do Grupo. Aqui sim, uma informação de bastante impacto de todo
esse desenvolvimento do modelo fast fashion: a linha em azul mais claro mostra o
comportamento da margem bruta de mercadorias, e este trimestre, exatamente por ter
sido o trimestre com maiores desafios comerciais e maior dificuldade de repasse de
preço, o nível de margem bruta de mercadorias ficou levemente abaixo do reportado
no 3T13, fechando em 54%.
A margem bruta consolidada cresce bastante, muito impulsionada pela melhora das
margens da operação financeira, um cenário que já vimos também observando no
decorrer dos últimos trimestres.
Sendo assim, o lucro bruto do Grupo totalizou R$686 milhões neste trimestre, ante
R$592 milhões reportados no mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano,
o lucro bruto totalizou R$1,94 bilhão, com crescimento de 21,3%.
A margem bruta de mercadorias, que é um driver importante e esperamos crescer ano
contra ano, e vimos entregando esse tipo de crescimento no decorrer dos últimos anos,
no acumulado teve uma expansão de 0,5 p.p., passando de 54,5% para 55%.
No slide seguinte, número 12, temos o comportamento das despesas operacionais do
Grupo, que totalizaram R$433 milhões no trimestre, crescimento de 16,5%. No
acumulado do ano, a despesa operacional totalizou R$1,234 bilhão, um crescimento
de 19%.
Aqui temos um ponto importante: a Companhia, desde o início do ano, começou um
trabalho amplo de controle de despesa operacional, principalmente no que diz respeito
à operação de lojas.
É claro que em um trimestre em que o loja a loja fica em um patamar mais difícil, como
foi este, de -2,7%, a relação de despesa operacional sobre receita fica comprometida,
mas é importante ressaltar que a despesa operacional por loja, a despesa operacional
por m², e na hora em que vocês observam a quantidade de colaboradores, que é o
último slide, sem dúvida alguma isso já traz grandes indícios desse controle de
despesas. É um controle de despesas bastante amplo, separando as lojas por cluster,
separando as lojas nas análises por tipo de cargo; enfim, eu diria que já capturamos
parte dessa evolução e ainda encontramos oportunidades a serem capturadas.
No slide seguinte, de número 13, temos a composição do EBITDA ajustado do Grupo,
que totalizou R$183,2 milhões neste trimestre, ante R$184,6 milhões, -0,8%. No
acumulado do ano, R$565,9 milhões, ante R$476,7 milhões, um crescimento de
18,7%.
Revertendo o efeito dos juros sobre capital próprio, que é a coluna que aparece na
parte inferior do slide. No ano passado colocamos todo o efeito dos juros sobre capital
próprio no último trimestre, no 4T13, e no decorrer deste ano, para capturar o efeito
em IR, vimos fazendo trimestre a trimestre. Isso gera uma distorção no EBITDA,
principalmente por conta dessas linhas referentes aos incentivos fiscais.
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Fazendo esse ajuste, o EBITDA ajustado totaliza R$189,4 milhões, um crescimento de
2,6% no trimestre, e R$584,6 milhões, crescimento de 22,6% no acumulado do ano.
No slide seguinte, número 14, temos o lucro líquido consolidado do Grupo, que
totalizou R$92,7 milhões neste trimestre, um crescimento de 3,7%. No acumulado do
ano, o lucro líquido totaliza R$288,7 milhões, com crescimento de 35,8%.
No slide seguinte, número 15, podemos observar o patamar de endividamento líquido
da Companhia, que fechou este trimestre em R$578,3 milhões, ante R$433 milhões ao
final de setembro de 2013.
Aqui, é claro que, especialmente o endividamento líquido, reflete alguns elementos:
continua o ritmo forte de investimentos, como temos observado, no patamar de 40
lojas por ano; mas também, especificamente neste trimestre, uma pressão adicional
por conta do nível de estoque que subiu por conta do desempenho mais tímido de
vendas. O estoque subiu 22%, trazendo uma pressão adicional de R$150 milhões.
Vale destacar também que, em relação aos empréstimos e financiamentos, a maior
parte deste volume continua sendo, obviamente, o BNDES. Temos R$662 milhões de
BNDES, mais R$154 milhões de mútuo e R$73 milhões de letras de câmbio emitidas
pela financeira.
No slide seguinte, número 16, temos o panorama dos investimentos do Grupo. Até
este 3T, o Grupo investiu R$253,8 milhões; é claro que a maior parte deste valor,
R$230 milhões, foi na Riachuelo, principalmente em lojas novas.
Por fim, no slide número 17 vemos o panorama dos colaboradores da Empresa. A
Companhia encerrou o trimestre com 39.187 colaboradores, -0,2% em relação ao
patamar do mesmo trimestre do ano passado. A quantidade de pessoas na indústria
continua caindo, caiu 3,6%, mas o principal destaque é exatamente na Riachuelo, que,
mesmo com todo esse ritmo de inauguração de lojas, teve crescimento de apenas
2,4%, o que mostra o controle bastante rigoroso de despesas operacionais, que
começou este ano e ainda tende a ser melhorado.
Seriam esses nossos comentários. A partir de agora, todo o time está à disposição
para perguntas.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Bom dia. Eu tenho algumas perguntas, queria começar em relação a essa questão da
implementação dos sistemas de automação. Vocês falaram que o cronograma acabou
atrasando um pouco por falta de espaço físico. Queria saber como está o cronograma
agora. O que devemos esperar, e quando devemos esperar que isso deva começar a
fazer efeito na sua coleção e na integração do modelo fast fashion? Essa é a primeira
pergunta.
A segunda pergunta é em relação à sua expectativa de margem bruta para o 4T,
especificamente. Vimos que houve um aumento no nível de estoque, a venda foi um
pouco mais complicada no 3T e acabou fechando com um estoque um pouco maior.
Devemos esperar um impacto na margem bruta por causa disso no 4T? São essas
perguntas. Obrigado.
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Flávio Rocha:
Guilherme, eu vou responder a primeira pergunta, depois passo para o Tulio para a
segunda. A questão não é só de espaço físico, é o limite de picking manual que a
nossa logística possibilita realizar. Estamos hoje atendendo a 20 milhões de alvos de
estoque diariamente, com o CD sem os recursos de automação que uma tarefa
hercúlea dessas exigiria.
O Mauricio, nosso Diretor de Logística, em boa hora, nos falou “vamos estabelecer
esse limite dos departamentos que já viraram, para não colocarmos em risco a
operação do fim de ano”. 20 milhões de alvos significam a nossa variedade dos
produtos que já estão na reposição diária por SKU, vezes tamanhos, vezes cores,
vezes 241 lojas.
Realmente, acho que entraremos para o Livro dos Recordes com relação a picking
manual. Acho que ninguém no mundo realiza essa tarefa sem os recursos da
automação de CDs.
Por isso que, diante do insucesso da compra da área do lado do nosso CD atual de
Guarulhos, fizemos um contrato com uma empresa de logística de Singapura, a 7 km
do nosso CD, e a toque de caixa estamos fazendo importação dos equipamentos para
inaugurar, no 2S15, o equipamento que nos possibilitará ter 100% de picking por SKU
automatizado.
Inclusive se espera uma forte economia em termos de custo de logística, porque
teremos em torno de 3.000 funcionários só fazendo o picking nos três centros de
distribuição. Essa operação será feita com muito mais eficiência, com muito menos
erros de operação, de forma muito mais rápida e mais barata.
Passo para o Tulio para a pergunta quanto à margem.
Tulio Queiroz:
Obrigado, Flávio. Apenas completando a parte do custo logístico, temos hoje talvez a
operação mais cara do setor por conta de todo o picking ser manual; temos um custo
logístico que supera 4,5% da receita líquida, o que é muito alto, e vemos uma
oportunidade para reduzir para algo próximo a 3% da receita líquida depois de o
projeto estar totalmente implementado.
Passando para sua segunda pergunta, Guilherme, em relação à margem bruta, é
verdade, vemos o nível de estoque mais alto; sofremos pressão por conta desse
estoque já na migração do 2T para o 3T. Por conta disso, no que vinha sendo um
processo de expansão de margem bruta, imaginamos um cenário de margem bruta flat
para esse 4T.
É claro que há elementos de menor volume, mas com impacto positivo bastante alto,
como a questão da coleção de Versace, que ajuda, mas é claro que tem um volume
bem menor. Então, somando todos os elementos, positivos e negativos, imaginamos
um cenário flat para esse 4T.
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Guilherme Assis:
Obrigado. E se vocês puderem comentar um pouco sobre como está o same-store
sales depois do trimestre, e também se pudermos ter uma ideia de como foi ao longo
do trimestre. Porque eu entendo que julho foi um mês muito difícil para todo mundo,
teve o impacto da Copa do Mundo, e foi melhorando ao longo do trimestre. Se
pudermos ter uma ideia de como foi a evolução, como fechou o trimestre, e se vocês
estão vendo a mesma tendência para o 4T, nos ajudaria. Obrigado.
Tulio Queiroz:
Guilherme, é verdade, o trimestre começou muito difícil, com o mês de julho bastante
desafiador, alguma influência de Copa do Mundo ainda em julho, e o número veio
ascendente, veio melhorando mês a mês. O que observamos até esse início de
novembro é um número melhor, sem dúvida, e já na esfera positiva.
Guilherme Assis:
Obrigado.
Joseph Giordano, JPMorgan:
Bom dia. Minha pergunta é em relação à parte de crédito. Gostaríamos de entender
como vocês estão vendo o ambiente, principalmente para NPL. Se você puder
comentar como tem sido as safras recentes da operação de crédito, se elas têm
performado bem, e se vocês esperam uma deterioração significativa olhando para
frente, dado que, provavelmente, deveremos ver alguma coisa pegando no
desemprego; e não só isso, se dentro deste contexto vocês pretendem revisar a
política de crédito da Companhia. Obrigado.
Tulio Queiroz:
Bom dia. Joseph. Sem dúvida, os alertas e as luzes amarelas em relação ao ambiente
macro vêm aparecendo cada vez com mais intensidade. É claro que discutimos esses
aspectos com bastante frequência aqui dentro.
A questão do nível de emprego é o principal driver, e o principal elemento indicador ao
qual precisamos ficar atentos para gerir essa política de crédito; nível de emprego e
inflação. São dois elementos que têm impacto direto no perfil de consumo ou de
gastos dos nossos consumidores.
O que eu posso lhe dizer é que, olhando as safras mais jovens, e fazendo uma
projeção interna para o que esperamos de nível de perda para os próximos seis
meses, é que este número está bastante saudável. Não esperamos um aumento, por
exemplo, desses 6,7%. Esperamos uma manutenção desse nível até o final do ano,
mais ou menos 6,7% de nível de perda no Cartão Riachuelo, e aí começa uma
melhora, inclusive, desse número para o início de 2015. Mas é claro que essas safras,
mesmo as jovens, têm que ser frequentemente monitoradas por conta desses
indicadores.
Hoje, não temos expectativa de alterar política de crédito, assim como era nossa
opinião no trimestre passado. Precisamos lembrar que, toda gestão do Grupo, sempre

10

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T14
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
11 de novembro de 2014
tomamos o cuidado de fazer de forma consolidada, olhando sempre as duas pontas,
porque sabemos que qualquer alteração na política de crédito tem efeitos imediatos
também na disposição de crédito para venda na Riachuelo, uma vez que
aproximadamente 45% da venda da Riachuelo vêm dos instrumentos próprios do
Grupo.
Mas eu diria que, sem dúvida alguma, esse é o principal risco operacional do Grupo,
sabemos disso; é uma carteira que supera R$1 bilhão, e, sem dúvida, esses
elementos macro são frequentemente discutidos. Mas hoje não esperamos alterar
essa política de crédito, até porque o acompanhamento mais recente das safras
mostra um nível de estabilidade para os próximos meses.
Joseph Giordano:
Obrigado. Uma pergunta de follow-up no ambiente macro: vocês têm esse plano de
expansão de mais ou menos 40 lojas por ano para a Companhia. Dado o ambiente
provavelmente mais desafiador nos próximos dois anos, vocês pretendem, de algum
modo, revisitar essa projeção de abertura de loja, ou é um plano que, faça chuva ou
faça sol, vocês conseguem executar?
Tulio Queiroz:
Quando pensamos no crescimento do Grupo, é claro que temos uma visão de longo
prazo. Quando olhamos para o setor de varejo de moda brasileiro, enxergamos um
setor ainda bastante fragmentado, onde existe muita oportunidade de consolidação do
mercado por parte dos grandes players. É por isso que as principais companhias
continuam em um ritmo forte de loja, porque existe um mercado enorme a ser
capturado.
Outro ponto que nos anima a manter o nível de investimento, mesmo sabendo que os
sinais amarelos continuam presentes, e provavelmente se intensificarão no decorrer
dos próximos dois anos, é a confiança em um modelo de negócio muito melhor.
Todo o modelo de fast fashion que nos propusemos a construir, e estamos construindo,
começa a apresentar sinais de um modelo de negócios muito mais rentável, com muito
mais capacidade para absorver esse mercado brasileiro que ainda tem muito a ser
conquistado.
Então, eu diria o seguinte: quando pensamos em crescimento de 15% a 20% de área
de vendas para os próximos anos, ou, como você mencionou, aproximadamente 40
lojas, ficamos bastante confortáveis. O nível de retorno dessas lojas novas é bastante
satisfatório; fazemos esse acompanhamento por safra, e tem se mostrado muito
satisfatório.
Não enxergamos motivos para deixar de acreditar no médio e longo prazo. Pelo
contrário, existem oportunidades, hoje, possíveis de serem capturadas para que, lá na
frente, a Companhia seja, sem dúvida, um dos players atuantes na consolidação
desse mercado. É isso que estamos buscando, uma vez que estamos muito mais
confiantes no modelo de negócio.
Outro ponto que eu queria ressaltar, e que acho importante de observarmos, é a
mudança que vem ocorrendo no mercado de varejo de moda no Brasil. No passado,
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era muito comum as pessoas de maior poder aquisitivo comprarem nas butiques e as
pessoas de menor poder aquisitivo comprarem nas lojas de departamento.
Quem começou a mudar esse conceito foram os players europeus. Na Europa, já era
comum ver pessoas de poder aquisitivo mais alto comprando na Zara, na H&M,
porque essas lojas ofereciam moda de verdade. E se elas oferecem moda de verdade
e o preço ainda é bom, por que não comprar?
Isso começa a acontecer no mercado brasileiro, em nossa opinião. A nossa loja da
Oscar Freire, nossa loja da Paulista, do Shopping Eldorado, do Pátio Batel, em
Curitiba, são clássicos exemplos disso. O consumidor começa a perceber que está
existindo moda de verdade. E se as empresas estão oferecendo moda de verdade e o
preço ainda é bom, por que não comprar?
Toda aquela percepção de marca e de moda começa a acontecer, inclusive, com uma
velocidade muito rápida. Já presenciamos diversos casos de formadores de opinião
muito relevantes comprando em nossas lojas, postando em redes sociais. Ou seja,
começa um movimento no que diz respeito à marca.
E romper definitivamente com essa barreira é um movimento importantíssimo no que
diz respeito à construção de uma marca e de uma empresa de fast fashion. É mais um
ponto que nos deixa mais confiantes no modelo de negócio e nos mantém
entusiasmados para manter o ritmo de crescimento.
Flávio Rocha:
Apenas para ilustrar o que o Tulio falou, na sexta-feira, no lançamento da Versace, a
loja número um da Empresa foi a Oscar Freire, que é a loja mais high.
E uma ilustração que eu sempre menciono, que nos deixa muito felizes com relação a
essa coluna mestra da nossa estratégia, que é abolir esse regime de castas em moda,
foram a 35ª e a 36ª inaugurações do ano passado; a 35ª foi, talvez, no endereço mais
low do Brasil, na Rua Nova de Recife, com seu ‘formigueiro humano’, com a renda per
capta bastante baixa, e foi a recordista entre as inaugurações de 2013 até aquele
momento. Quatro dias depois fizemos a 36ª inauguração da Empresa, na esquina
mais high do Brasil, Haddock Lobo com Oscar Freire, que arrebatou o recorde batido
pela Rua Nova.
Então, as duas principais inaugurações do ano passado foram nos dois extremos da
pirâmide socioeconômica, o que mostra que esse regime de castas está obsoleto e
fora de moda, para dizer o pior.
Joseph Giordano:
Muito obrigado.
Operador:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao
Sr. Tulio Queiroz para as considerações finais.
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Tulio Queiroz:
Mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de todos, e deixar todo o time que
participou desta teleconferência à disposição para perguntas que venham a surgir.
Muito obrigado, e tenham todos um bom dia.
Operador:
Obrigado. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está encerrada.
Por favor, desconectem suas linhas agora, e tenham um bom dia.
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