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Julia Faga, Itaú BBA:
Oi, pessoal, bom dia. Eu queria entrar um pouco mais nesta questão de
abastecimento que vocês mencionaram, e entender um pouco melhor como que
está o estoque de vocês, pois já tinhamos a expectativa de um estoque um pouco
mais alto, porque sinalizaram que ainda estavam carregando estoques da coleção
de inverno para não promocionar e vender na próxima estação, e não ter que perder
margem bruta com isso. Vimos aqui que o nível de estoque de vocês está bastante
alto ainda, então, queriamos entender um pouco o breakdown, ou seja, este estoque
mais alto quanto que ele vem de um estoque que vocês ainda pretendem carregar,
quanto vem de eventualmente um quarto trimestre e, se haveria uma expectativa
de fazer algum tipo de mark down aí nos próximos trimestres? Pois eu entendo que
seria mais relativo a um quarto trimestre um pouco abaixo da expectativa de venda.
É isto.
Oswaldo Nunes, CEO:
Julia, é o Oswaldo, obrigado pela pergunta. Como falamos ainda pouco, claro que
a não venda de Dezembro traz uma pressão importante de estoque para Janeiro, e
obviamente que isso, numa medida importante, acabou pressionando não só o
same-store sale, mas também margem.
Quando você falou dos estoques de inverno que a gente vinha carregando, está
correto, e é sempre importante lembrarmos – e estamos entendendo isto, também,
como aprendizado de 2018 – a cadeia de importado,e particularmente aquela que
atende a produtos de inverno que a indústria têxtil brasileira não tem vocação ou
não tem escala para produzir, é uma cadeia tipicamente empurrada, onde as
apostas são feitas com 8-9 meses de antecedência.
Como dissemos em trimestre anteriores, fizemos uma aposta bastante grande para
2018, claro que aquilo que é sazonal a grande parte foi resolvida ao longo do próprio
ano, mas tem uma parte importante de básicos, não perecíveis: jaquetas, moletons,
tricôs, as cores preta, cinza, mescla e azul-marinho que acabamos trazendo para
2019, mas entendemos que é preciso ficar mais atento a este processo porque isso
não é bom para os estoques, não é bom para o ciclo financeiro.
Um outro aprendizado que a também estamos buscando ajustar é a sazonalidade
da venda ao longo do ano comparada com uma linearidade das produções das
nossas fábricas próprias. Quer dizer, até o ano passado, vinhamos com uma política
de antecipar a produção de estoques de produtos básicos, com ciclo de vida mais
longo, principalmente na parte de jeans, sarja, camisaria social, mas também a
gente entende que isso não é bom porque, mesmo em se tratando de produtos com
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mais previsibilidade de vendas, você tem uma aposta por trás olhando mais à frente
e tudo que sabemos é que as vendas podem e vão variar, e mesmo que antecipado,
lá na frente nem sempre estamos com um mix mais ajustado, e isso te obriga a um
carregamento maior.
Então, são aprendizados que a gente estamos trazendo de 2018 para 2019 e,
olhando mais à frente, eu acho que o grande trabalho de ajustar o mix desses
resíduos foi feito agora ao longo do primeiro trimestre. O que temos para o segundo
é um efeito residual, que não deve impactar as margens de maneira significativa. É
isso que a esperamos.
Julia Faga, Itaú BBA:
Perfeito, muito obrigada.
Operador:
A próxima pergunta vem de Helena Vilares, Bradesco BBI.
Helena Vilares, Bradesco BBI:
Oi, pessoal, e obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria, primeiro, entender um
pouco melhor as iniciativas que vocês começaram na parte da Midway Financeira,
incluindo o pedido de aprovação para o BACEN. Eu queria saber se vocês podiam
dar um pouco mais de detalhe do que vocês estão vendo para esta operação em
2019, se vocês já têm alguma expectativa de aprovação do BACEN e o que
podemos ver de iniciativas na Midway.
E a minha segunda pergunta vem em relação à parte da produtividade. Estamos
vendo que o SG&A vem caindo bem, e eu queria entender se vocês podiam dar
detalhes de quais linhas, quais são as iniciativas que estão sendo feitas e que estão
conseguindo gerar esta alavancagem operacional que vocês comentaram.
E, por último, ainda em relação a parte do SG&A, já estamos vendo, acredito que
há mais de um ano, a transferência do SG&A, um pedaço do varejo para a
financeira. Eu só queria saber se agora já está na base e se, em 2019, podemos
agora ter uma coisa mais normalizada em relação às linhas de negócio ou se ainda
devemos ver algum tipo de transferência e conseguir entender melhor o resultado
no consolidado. Obrigada.

Tulio Queiroz, CFO:
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Helena, obrigado pelas perguntas. Vou começar pela primeira, em relação à
Midway. Eu acho que o primeiro ponto importante para entender deste processo de
transformar a financeira do grupo em um banco múltiplo é que, por trás disto,
realmente está a questão de colocar o cliente no centro. Então, melhorar esta
relação com o cliente, tornar esta relação que, hoje, essencialmente, ocorre através
do cartão Riachuelo, transformá-la em uma forma mais ampla com a possibilidade
de ter um relacionamento em conta corrente e envolvendo também alguns outros
produtos. Mas o mais importante desta história é que estamos focando todo este
projeto no perfil de cliente existente hoje, no relacionamento do cliente que hoje faz
esse link com Riachuelo. Isto é o mais importante.
Vale lembrar que a companhia opera com o cartão Riachuelo há mais de 30 anos
e, essencialmente, todo este relacionamento que a companhia possui com os
clientes vem de o cliente perceber uma qualidade e um ambiente de relacionamento
com o varejo muito mais amigável do que ele se sentia com o ambiente bancário.
Só que com esta transformação mais recente de vários bancos com plataformas
digitais e com o surgimento de novas Fintechs, na verdade, o que está ocorrendo é
que estas barreiras que antigamente existiam no relacionamento do cliente com os
bancos estão ruindo. Hoje o relacionamento com o banco digital ele é muito mais
simples e amigável. Então, nisso, surgiu também um novo tipo de concorrente para
esta operação do cartão Riachuelo, e é claro que nós estamos atentos a isto.
Então, a ideia realmente é elevar este nível de relacionamento com o cliente, nós
temos uma excelente característica de ter duas operações já muito maduras, ou
seja, uma plataforma financeira com uma base enorme de clientes ativos e uma
plataforma de varejo extremamente abrangente, com uma capilaridade enorme no
Brasil inteiro.
Então, a ideia é que isso tudo gere um ecossistema com o cliente no centro. É claro
que depois o Newton, no passar dos próximos trimestres, pode dividir com vocês
mais detalhes em relação ao desenvolvimento de todo o plano estratégico, mas
essa é a essência desta transformação.
Indo para a sua segunda pergunta referente à produtividade, eu diria que aqui,
essencialmente, o mais importante não é um ponto ou outro, não foi uma bala de
prata que, de repente, trouxe uma diluição de 3 p.p. Isto é um trabalho contínuo, é
um trabalho que, como eu comentei na apresentação inicial, começou em 2014
através de um estudo muito aprofundado dos níveis de produtividade cargo a cargo,
em cada com um dos clusters de loja e com indicadores específicos de
produtividade para cada um destes cargos.
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Então, eu diria que hoje toda a operação de varejo, que, claro, é a ponta que mais
demanda gente, toda esta operação hoje está modelada em patamares de
produtividade, e, claro, com relações diretas aos volumes físicos transitados nas
lojas, e a todo momento surge benchmarks nestas avaliações, e o que fazemos na
prática é trazer estes benchmarks, entender o que esta turma está fazendo de novo,
qual foi o conhecimento gerado, se discute a viabilidade de padronização deste
novo processo e é replicado para a organização inteira. Então, isto aconteceu em
diversas formas, em algumas ocasiões.
Só para lembrar, as principais despesas operacionais do grupo: em primeiro lugar,
obviamente, é gente; segundo lugar é custo de ocupação, aqui também tem todo
um trabalho sendo feito pela área de expansão do grupo no relacionamento com os
shoppings, no relacionamento de proprietários de lojas de rua, enfim, de uma forma
bastante ampla; e a terceira despesa operacional que mais nos pressiona é a
energia elétrica, e também foi feito todo um trabalho, todo um procedimento
operacional padrão implementado e sistematicamente verificado em todas as lojas
para se buscar ganhos importantes de economia, e aí sim baseado em consumo
porque a variável de preço não se controla.
Então, essencialmente, estes são os pilares do trabalho de produtividade. Agora, é
um trabalho contínuo, é um trabalho que não para. Para as áreas de apoio é a
mesma coisa, a todo o momento nós fazemos estudos de produtos que cada uma
das áreas de apoio entrega para a organização, avaliamos quanto custa cada um
destes produtos e, principalmente, avaliamos se eles realmente são necessários,
se realmente estão contribuindo para a geração de valor do grupo.
Então, eu acredito que o segredo desta coluna de geração de valor dos últimos anos
tem sido exatamente este, esta consistência e disciplina dos trabalhos.
Passando para a sua terceira pergunta em relação à transferência de despesas
operacionais entre Midway e Riachuelo, eu diria que a grande transferência de
critérios ocorreu no final do ano passado, a base de 2018 mesmo já está muito mais
equalizada, então, daqui para frente, não só 2019 vai estar equalizada como a base
de comparação de 2018 também. Então, análise passa a ser pura.
Bom, eu acho que seriam estes os pontos questionados.
Helena Vilares, Bradesco BBI:
Tá bom, muito obrigada.
Operador:
Nossa próxima pergunta vem de Felipe Casemiro, HSBC.
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Felipe Casemiro, HSBC:
Boa tarde a todos, muito obrigado pelos comentários e obrigado por tomarem as
minhas perguntas.
A minha primeira pergunta é sobre a venda. Fazendo um follow-up sobre o
comentário do Oswaldo no começo do call, dá para imaginar que o nível de samestore sales do primeiro trimestre não fugiu muito do nível do quarto trimestre, ou
seja, um dígito baixo visto que a companhia ainda estava no processo de
recomposição de stock up.
Então, eu queria saber se é correta esta conclusão e, olhando para 2019, o que
vocês têm na cabeça em termos de same-store sales visto que o primeiro trimestre
ele é menos relevante em termos de vendas, dá para imaginar uma recuperação
pelo menos no nível de inflação para o ano? Eu queria entender um pouco a cabeça
de vocês sobre isto.
E a minha segunda pergunta é sobre o resultado. Eu queria entender um pouco
mais sobre os não recorrentes que vocês fizeram o ajuste no EBITDA, então ficou
claro que R$692 milhões são referentes aos créditos fiscais, mas tem uma diferença
de R$86 milhões de despesas que vocês também adicionam. Então, eu acho que
R$50 milhões deve entrar em produtos financeiros, R$36 milhões eu imagino que
entre no varejo. Então, eu queria entender qual é o breakdown destas outras
despesas e o que é referente. Ou seja, eu queria ter um pouquinho mais de cor
sobre isto. Obrigado.
Oswaldo Nunes, CEO:
Obrigado, Felipe. Com relação a sua primeira pergunta o same-store sales deve ser
um dígito baixo, mas olhando aí a partir do segundo trimestre e com a recuperação
da agregação de estoques nos CDs para permitir que cada loja possa puxar aí o
máximo possível de produtos, SKUs de acordo com a sua demanda real e também
permitir que cada produto e SKU seja puxado pelo maior número possível de lojas.
Acreditamos que vá retomar o ritmo de crescimento do same-store sales, e eu
esperam até num nível acima do que foi a média do ano de 2018.
Tulio Queiroz, CFO:
Felipe, aqui é o Tulio. Mudando para a sua segunda pergunta em relação aos efeitos
não recorrentes, eu vou dar um disclosure aqui, passo a passo dos principais
elementos.
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Eu vou começar dos efeitos de EBITDA. Bom, como comentamos e, você mesmo
na sua pergunta comentou, o principal efeito não recorrente é o efeito do processo
de ICMS na base de PIS/COFINS, onde o volume principal trouxe um efeito em
EBITDA de R$684 milhões. Além disso, fizemos um provisionamento em despesas
operacionais para pagamento dos honorários dos advogados relativos ao caso, e
também tem um outro não recorrente referente a crédito de PIS/COFINS de
transporte de colaboradores.
Em relação ainda ao assunto do PIS/COFINS, o que fizemos também foi toda a
parte de atualização da SELIC referente a este tema. Nesse caso, impacta o
resultado financeiro. Então, foi R$684 milhões do principal em EBITDA mais R$483
milhões na linha de receitas financeiras, que se trata exatamente da atualização da
SELIC. E há alguns detalhes, claro que isto gera PIS/COFINS também, enfim, não
vou ficar abrindo aqui todas as vírgulas.
Totalizando, o efeito em EBITDA destes temas que eu citei são R$655 milhões e o
efeito total em resultado financeiro R$460 milhões, e o efeito em um lucro R$795
milhões.
No que diz respeito à Midway Financeira, especificamente, o que a gente fez foi um
trabalho no PDD, um lançamento de R$60 milhões referente à classificação dos
clientes nas bases de risco. Aqui tem tudo a ver com o trabalho de controles internos
e controle de riscos que rotineiramente a Midway Financeira executa. Então,
qualquer calibragem detectada é imediatamente lançada nas classificações
corretas. Além disso, tem um efeito positivo aí na linha de despesas operacionais
referentes a charge back, que, na prática, são cancelamentos referentes a compras
do cartão bandeira. Então, em EBITDA dá um efeito negativo de R$49 milhões.
No lucro líquido, tem um efeito adicional que é referente à alteração da alíquota da
contribuição social que foi alterada para as instituições financeiras: No final do ano,
ela passou que 20% para 15% a partir de 2019. Então, o que acontece na prática é
que todo o estoque de despesas indedutíveis foi feito com a alíquota de 20%,
quando a alíquota da operação do exercício é modificada, é também necessário
reverter a base. Então, é uma notícia boa que acaba afetando o resultado a curto
prazo.
Então, acertou a parte do imposto de renda em R$30 milhões, então, afetou o lucro
líquido em R$30 milhões. Como eu comentei, é uma notícia ruim, só que na prática,
em 2019, a companhia se beneficia de uma alíquota de contribuição social 5 pontos
menor.
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Juntando todos estes efeitos mencionados, então no EBITDA dá este efeito de
R$606 milhões, no resultado financeiro um efeito de R$460 milhões e no lucro
líquido um efeito de R$737 milhões.
Felipe Casemiro, HSBC:
Está ótimo, muito obrigado, Túlio. E, se me permitirem um último follow-up sobre ecommerce, eu queria entender um pouquinho mais sobre a estratégia. Eu entendo
que na última vez que falamos o click and collect já estava disponível em 200 lojas.
Eu queria entender para o ano o que está na cabeça de vocês para click and collect
e outras iniciativas que omnichannel e se vocês estão trabalhando com a
possibilidade de entrar em alguma plataforma de marketplace para ter um alcance
maior no canal online. Esta é a minha última pergunta, muito obrigado.
Oswaldo Nunes, CEO:
Felipe, nossa estratégia para o canal digital entendemos que o caminho natural é
que primeiro tenhamos um e-commerce pleno, robusto, uma plataforma com
baixíssimo nível de ineficiência que possa maximizar o fluxo e, principalmente,
conversão de ticket médio. Nós estamos, neste momento, com investimentos
direcionados para isto e, concomitantemente, fortalecer todas as iniciativas de
omnicanalidade. Quer dizer, o retiro em loja já está em praticamente todas as lojas,
varia de 25% a 30% dependendo do mês na média, nós, até surpreendentemente,
temos algumas poucas lojas onde este serviço está representando mais do que
50%. É impressionante como em alguns mercados, dada a condição de localização,
muito fluxo, fácil acesso e força da marca, esse serviço tem um desempenho muito
bom.
Esta questão de marketplace estar e ser é uma questão que estamos, neste
momento, discutindo, estudando melhor, procurando entender mais sobre este tipo
de concorrência, enxergar oportunidades de conviver com estes ecossistemas,
entendemos que estar traz junto o desafio de o como estar e a forma adequada da
marca está presente dentro destes ecossistemas.
Quanto a ser, para o marketplace, é uma visão mais de futuro, e, olhando para o
que a temos hoje, poder oferecer a capilaridade da rede física que cresce para
outros varejistas e até indústria com as suas marcas, podendo ser uma
oportunidade. Mas esse é um tema que a estamos buscando entender melhor e
enxergar oportunidades neste sentido.
Felipe Casemiro, HSBC:
Muito obrigado. Boa tarde.
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Operador:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra
ao Sr. Tulio Queiroz, CFO, para as considerações finais.
Tulio Queiroz, CFO:
Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os participantes e deixar todo o time
à disposição caso surjam novas perguntas. Muito obrigado e tenham todos uma boa
tarde.
Operador:
Obrigado. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está
encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham uma boa tarde.
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