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Operador:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Guararapes Riachuelo para a discussão dos resultados
referentes ao Quarto Trimestre de 2019.
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. Sejam bem-vindos.
Primeiramente, eu gostaria de relembrar que, desde junho do ano passado, viemos
promovendo ajustes importantes na operação e começamos a abastecer as lojas
com mais consistência de estoque e mais qualidade de mix, e o acerto dessas
mudanças e a sua boa execução proporcionam uma melhora crescente de vendas
em mesmas lojas desde o terceiro trimestre, com mais intensidade no quarto
trimestre.
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Continuamos muito focados em aprimorar e fortalecer as principais atividades do
core do negócio para seguir executando bem, com consistência os pilares básicos
da nossa operação.
Comentando agora sobre o resultado do quarto trimestre, quanto ao tema de
vendas, o crescimento em mesmas lojas foi de qualidade, o core do varejo e a
confecção cresceram em dígito alto, fruto da boa aceitação e do mix assertivo da
nossa coleção de verão e festa. Observamos também um aumento na nossa
quantidade de tickets, o valor do ticket médio da companhia evoluiu tanto pelo
aumento da quantidade de itens por cupom quanto pelo aumento do preço médio,
confirmando a boa aceitação da coleção e a melhor composição e equilíbrio do mix.
E essa é uma combinação muito saudável.
Quanto ao tema dos estoques, como dissemos no release, a maior parte do
aumento no volume que ocorreu no último trimestre se refere a importações em
andamento de produtos acabados da coleção de outono-inverno e também de
matérias-primas para a Guararapes. Isso aconteceu devido aos embarques que
foram antecipados em função do calendário do ano novo chinês em 2020, e,
principalmente, para garantir que 100% da nova coleção esteja em todas as lojas a
partir do mês de abril, quando são esperadas temperaturas médias menores.
No tema da margem, a boa notícia é que em dezembro recuperamos o patamar de
margem de bruta do segmento de confecção para os níveis que apresentamos em
dezembro de 2018. Interrompemos o ciclo de queda visto ao longo de 2019.
Lembrando que essa recuperação foi acontecendo ao longo do segundo semestre
devido aos ajustes que começamos a fazer na operação a partir do mês de julho.
Bom, eu gostaria de voltar também pouquinho à questão dos estoques para finalizar
esse bloco de comentários. A companhia entende que precisa melhorar esse
indicador, o giro dos estoques, de forma estrutural e com consistência para chegar
a ganhos de eficiência e produtividade que sejam sustentáveis. As questões
relativas às oportunidades e melhorias estão mapeadas, têm diagnóstico e os times
de gestão comercial e logística estão desenvolvendo soluções para isso.
Agora falando do nosso olhar mais à frente, para onde queremos que a companhia
caminhe, no início de 2019, definimos a nossa agenda estratégica para 4 anos, onde
a transformação digital é um dos pilares mais importantes. Acreditamos que a
companhia deverá ser cada vez mais digital dado que o comportamento do
consumidor tem mudado. Nós também temos que evoluir e mudar, o cliente quer
cada vez mais atendimento online em todos os canais e de forma integrada. Para
isso acontecer, temos que aprimorar e evoluir a conectividade dele com a marca.
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Mas, em primeiro lugar, quando olhamos para 2019, nós entendemos que tínhamos
que ter primeiro um bom site de e-commerce, com boa experiência. Esse é o
primeiro degrau, é o básico. Por isso, ao longo do ano passado, que foi o segundo
ano completo do nosso e-commerce, nossa prioridade foi ganhar eficiência e
produtividade na plataforma. Ganho obtido, trouxe ganho importante com a melhora
de 45% na nossa taxa de conversão ao longo de 2019 e que vem se mantendo.
Isso permitiu que o e-commerce seguisse aumentando a sua participação na venda
total da companhia e ganhando share em mercado de moda online.
Também em 2019, relacionado com o que eu acabei de falar, redesenhamos o site
mobile, que concentra o maior volume de acesso à plataforma, melhoramos a
navegabilidade e a experiência e em novembro relançamos o nosso app
implementando a primeira fase de entregas dessa frente e está evoluindo bem. O
número de clientes ativos e a venda pelo app vêm crescendo rapidamente.
Então, essas 3 iniciativas que são básicas foram importantes para nós ao longo de
2019, aumentar o número de interações e engajamento do cliente com a marca no
mundo digital.
Também, desde setembro do ano passado, estamos utilizando 100% das lojas para
o cliente retirar produtos comprados no site. Hoje, mais de 38% dos pedidos já são
retirados nas lojas físicas, reforçando o conceito da omnicanalidade.
Para melhorar a experiência e reduzir as filas no caixa, já estamos também
operando com o PDV mobile em 37 lojas, cada colaborador pode ser um caixa, pode
finalizar a compra em qualquer lugar na loja. Até o final deste semestre, teremos
PDVs mobile em 100% das nossas lojas.
No nosso e-store, que é um canal que permite a loja física vender do site SKUs em
ruptura ou vender categorias que não fazem parte do mix da loja, está sendo
pilotado em 20 lojas e permite o cliente ter acesso ao site quando estiver na loja
física, a 100% dos SKUs da companhia e com o apoio dos nossos colaboradores.
A nossa expectativa é que até o final de 2020 disponibilizemos essa modalidade de
acesso ao site para 100% das lojas.
A venda desse canal ainda é pequena, mas acreditamos no seu crescimento e
relevância para a jornada omni.
Ao final desse semestre, vamos, em fase de piloto, começar a disponibilizar 100%
do estoque das lojas para faturar e entregar produtos vendidos no e-commerce.
Significa que 100% dos estoques da companhia vai poder estar disponível para
atender o cliente no e-commerce e vamos poder ser mais rápidos e com mais
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eficiência, produtividade e melhor experiência. Vamos aprender como piloto, fazer
os ajustes para evoluir e depois escalar gradualmente.
Quanto à tecnologia de identificação por rádio frequência (RFID), desde o último
trimestre do ano passado, estamos levantando 3 possíveis soluções para aprender
e encontrar o melhor custo-benefício dado que isso é algo que será recorrente ao
longo da nossa cadeia de valor e, claro, também a base para a implementação ou
evolução de outros produtos ou serviços. A ideia é começar a escalar ainda em
2020.
Os primeiros resultados dos pilotos mostram uma melhora importante na acurácia
de estoques, isso traz mais qualidade e precisão para o abastecimento e o mix nas
lojas e, consequentemente, uma melhor experiência e aumento nas vendas. Outro
benefício observado é a melhor agilidade no atendimento do cliente nos caixas com
os PDVs mobile.
Quanto ao self-checkout, está previsto para 2020 fazermos um piloto. Sabemos que
um dos desafios nesse sentido é continuarmos avançando na evolução do RFID
porque dispor dessa tecnologia é muito importante para a boa experiência no selfcheckout. Temos que sincronizar essas 2 entregas. A RFID também é uma
tecnologia que vai ser muito importante para otimizar principalmente o uso de 100%
do estoque das lojas físicas para o e-commerce. Daí a sua grande importância para
a nossa jornada omni.
Quanto ao marketplace, como falamos em uma call no passado, ao longo de 2019
avaliamos e entendemos que melhora as oportunidades desse canal e suas
possíveis sinergias com o negócio.
Entendemos a tendência do varejo em evoluir para a plataforma de produtos e
serviços utilizando parcerias com terceiros, mas também sabemos que isso traz
junto o desafio de ter boa curadoria para fazer parcerias com sentido estratégico,
em linha com o posicionamento e o DNA da marca. Também traz um desafio relativo
da governança de dados, questões de logística e de atendimento ao cliente.
Continuamos amadurecendo esse tema, para evoluir ainda esse ano. À medida que
tivermos novidades, dividimos com vocês.
Falando agora um pouco da dimensão do cliente, como mostramos no release, o
conceito de cliente no centro guia a nossa agenda digital, traz junto o desafio de
conhecer mais sobre o cliente para entender melhor o que ele deseja, o que ele
precisa, e sabemos que para isso acontecer, primeiro temos que criar as condições
para ter uma visão única do cliente dentro da companhia.
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Esse também é um projeto estruturante que iniciamos em 2019. Acreditamos que
quem conhecer mais sobre o cliente e também for capaz de aprender a usar esse
conhecimento para desenhar estratégias, para oferecer algo mais e de diferente
para ele, vai poder criar mais valor.
Outro projeto estruturante da nossa agenda estratégica envolve automação e
digitalização da jornada do produto, do seu ciclo de vida desde o processo de
pesquisa para aprimorar os processos de identificação e decisão de tendência,
reduzir o tempo de lançamento de novas coleções, ter melhor qualidade na
definição e construção de produtos e também melhorar a gestão do conhecimento
acumulado nesse processo de criação e desenvolvimento.
Esse projeto é de médio prazo e, quando concluído, também vai aplicar maior
inteligência nos processos de sortimento, compra, distribuição, vai reforçar a
precisão dos envios iniciais de cada SKU/loja e a reatividade que já temos nos
centros de distribuição, que dada a nossa integração com a indústria também vai
melhorar a reatividade para atuar com base no feedback do cliente.
Sobre as iniciativas desse projeto estruturante, vamos compor a construção do
nosso ecossistema de gestão comercial.
Falando agora de investimentos, em 2019, quase 50% dos nossos investimentos
foram destinados para inovação e TI. O foco foi a atualização tecnológica visando
manter a disponibilidade da estabilidade da infraestrutura, sistemas que suportam
toda a operação, e também para dar início aos projetos estruturantes das nossas
jornadas omni, jornada do cliente e jornada do produto, que já mencionamos.
Os investimentos em 2020, é esperado que sejam em volume maior que 2019, nós
estamos mais confiantes na operação do varejo, que vem ganhando tração. Ao
longo do ano passado, evoluímos em ajustar e estabilizar as operações de varejo,
agora podemos retomar um ritmo maior de reformas e lojas novas ao longo de 2020.
Falando agora um pouco de Carter’s, soltamos um fato relevante sobre esse tema
recentemente, a nossa parceria com a Carter’s – que é a marca líder na linha de
bebê, zero a 24 meses, também é muito conhecida dos brasileiros – já existe há 5
anos e com performance muito boa. Em termos estratégicos, a marca traz
complementaridade de posicionamento para as nossas marcas próprias de bebê e
infantil – zero a 24 meses e 2 a 7 anos – e amplia a nossa oferta de produtos,
aumenta a amplitude de preços para oferecer ao cliente itens diferenciados e com
mais valor agregado.
Eles buscavam um parceiro para operar a marca no Brasil como alternativa para
crescer e foi natural a convergência de interesses, assumimos toda a operação, que
incluirá operar as lojas físicas e também o e-commerce, e, claro, vamos fazer isso
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de forma integrada, oferecendo a possibilidade da compra online no site Carter’s
poder ser retirado em qualquer loja Riachuelo, bem como a aceitação nas lojas
Carter’s do cartão Riachuelo.
O contrato de licença é de 10 anos, é renovável, sem nenhum pagamento e
acreditamos numa parceria de prazo mais longo. O compromisso é abrir no mínimo
60 lojas nesse período e acreditamos que pode alcançar um número maior de lojas
nesse horizonte de tempo.
Quanto ao novo formato Casa Riachuelo, houve uma boa aceitação da proposta de
valor desse novo negócio na loja do Morumbi e vamos abrir mais 4 lojas ao longo
do primeiro semestre, ainda em fase de piloto para ampliar a oferta de produtos e
categorias, aprimorar a nossa proposta de valor para oferecer uma solução mais
completa em moda casa para as nossas clientes.
A companhia também implementou, no final do último ano, o seu programa de
incentivo de longo prazo por meio da outorga de opções de ações envolvendo 50
executivos, tanto em níveis de diretoria quanto em níveis de alta gerência, para
reforçar a liderança, o alinhamento e o compromisso com a geração de valor de
longo prazo.
A companhia também firmou em dezembro último um contrato de venda do terreno
e imóvel onde operava o centro de distribuição em Guarulhos, decisão que libera o
capital que estava travado no ativo que já não gerava valor para o negócio. Esse
contrato possui algumas condições precedentes e ele está sujeita a uma cláusula
de confidencialidade quanto aos seus detalhes.
Quanto à importância das pessoas, outro pilar importante da nossa agenda
estratégica – acreditamos que gente boa e nos lugares certos é o que faz tudo
acontecer na empresa para o cliente –, eu quero aproveitar para agradecer o alto
engajamento e dedicação dos nossos mais de 38.000 colaboradores, eles fizeram
a diferença para a melhora do nosso desempenho operacional ao longo de 2019,
principalmente no quarto trimestre.
Recebemos a notícia recentemente que em 2019 melhoramos em 5 pontos o nosso
índice de engajamento e estamos na zona de alta performance. Estamos muito
orgulhosos dessa importante conquista.
A nossa agenda estratégica contempla também desafios para continuarmos
evoluindo para tornar a cadeia de valor cada vez mais transparente e responsável,
e a entendemos que o fato de ser uma companhia cada vez mais sustentável não
se traduz em ser menos competitivo, muito menos ter menor exigência por
performance e desempenho. Temos que ser eficientes e competitivos sempre, mas
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também temos que manter a marca conectada com cliente, que cada vez mais quer
saber o que tem por trás da marca e como ela constrói o seu lucro.
Quanto à expectativa para a economia esse ano, estamos confiantes para o
primeiro trimestre e o ano. As previsões para o PIB, é com que a economia e o
consumo vão continuar crescendo gradualmente, qualidade, melhora do emprego
com carteira assinada, que melhora a renda média, e tudo isso melhora a confiança
dos consumidores e empresários. Com a inflação baixa e os juros também
baixando, isso aumenta o poder de consumo das famílias, mas entendemos que,
no nosso caso, a companhia vai poder continuar se beneficiando das melhorias
internas da sua operação.
E para finalizar aqui os meus comentários, eu quero reafirmar que está claro para
nós a importância de mantermos coerência e consistência de posicionamento, de
propósito de valor, principalmente na hora de executar, e isso que vai gerar a
consistência na entrega de bons resultados.
Temos a convicção de que não existe bala de prata. Nesse sentido, estamos, sim,
evoluindo o nosso sistema de gestão, tanto no custo mas também no que se refere
às iniciativas e projetos de prazo mais longo, como a transformação digital,
buscando construir um sistema de gestão mais forte, talvez mais apoiado por bons
indicadores e trazendo junto mais disciplina e foco para otimizar os novos ritmos de
acompanhamento e cobrança de resultados, isso em todos os níveis da companhia.
E um tema que está muito em evidência, tem se falado muito dos impactos do
coronavirus nos negócios para todo mundo. Só para reafirmar que a parte da
coleção outono-inverno que é produzido na China foi embarcada antes do evento
do coronavirus. Olhando as compras para o final do ano, ainda é cedo para medir o
tamanho do impacto para abastecimento, mas já estamos aumentando as
alternativas de sourcing em outros países da Ásia caso a cadeia positiva da China
demore mais do que o esperado para voltar à normalidade.
É claro que no nosso caso, no limite, algumas categorias importantes para o final
do ano podemos utilizar a flexibilidade da produção própria da Guararapes.
Agora eu passo a palavra ao Newton, que vai fazer os comentários sobre a nossa
operação financeira. Muito obrigado.
Sr. Newton Rocha: Obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. Enquanto aguardamos a
autorização do Banco Central para a nossa licença para operarmos como banco
comercial múltiplo, vamos passar para vocês alguns highlights do que estamos
fazendo nessa nossa transformação digital.
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Lembrando que a não obtenção da licença até agora não tem prejudicado as
entregas e a execução dos trabalhos.
Através de muita pesquisa e análise de dados, temos trabalhado intensamente para
conhecermos em profundidade nossos clientes, sabermos de suas dores e desejos
e assim desenvolvermos produtos e serviços mais adequados. Inicialmente,
pensando em termos da estratégia do banco, pescaremos no nosso próprio aquário,
hoje composto por 32,4 milhões de clientes cadastrados e, desses, 9,5 milhões
ativos.
Entendemos que temos oportunidades gigantescas para trabalharmos com esses
consumidores antes de partirmos para o mar aberto. Mas, para alcançarmos isso,
precisamos investir muito em tecnologia e gente, essa dobradinha.
Em tecnologia, diversos sistemas estão em implantação, outros estão sendo
modernizados e/ou fortalecidos e tudo isso para proporcionar uma experiência de
muita qualidade, inesquecível (é o que nós desejamos) aos nossos clientes com
total segurança e rapidez.
Em gente, estamos fortalecendo toda a área de tecnologia, experiência do cliente,
produtos, dados, segurança na informação, crédito e cobrança, marketing,
atendimento e outras tantas. Iniciamos 2019 com 170 pessoas em toda a equipe e
deveremos terminar esse ano de 2020 com aproximadamente 600 pessoas, sendo
50% delas em tecnologia.
Em novembro de 2019, ano passado, inauguramos nosso novo escritório aqui
mesmo no nosso prédio, porém, com a área de 4.000 metros, 2 vezes maior do que
tínhamos anteriormente. Moderno e prático, ele tem como objetivo tornar o ambiente
de trabalho melhor, mais interativo e bem mais produtivo.
No contact center, estamos desenvolvendo novos sistemas baseados em
inteligência artificial para atendermos mais clientes, melhorando serviços sem
aumentar, na mesma proporção, o headcount. Hoje temos aproximadamente 2.200
atendentes no nosso contact center.
Nosso aplicativo de cartões já tem mais de 5,4 milhões de downloads. Estamos
desenvolvendo um novo aplicativo, que virá com muito mais funcionalidade,
incluindo conta corrente e conta pagamento, que serão ofertadas na nossa base.
Esse aplicativo será o nosso grande ponto de contato digital com nosso cliente.
Outro ponto importante da nossa estratégia é a jornada do cliente do banco na loja
da Riachuelo. Entendemos que essa sinergia é um diferencial poderoso, que deverá
aumentar o engajamento, a recorrência e, por consequência, a fidelização do
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cliente. Segurança e facilidade são outros atributos que virão juntos com todo esse
processo.
Finalizando os nossos highlights, mesmo com todos esses investimentos e gastos
que estamos fazendo para colocarmos a operação do banco de pé, continuamos
entregando os resultados a que nos propusemos, cumprindo todas as metas
financeiras. Usando as palavras ditas pelos CEO de um grande banco meses atrás:
“Nós não temos licença para perder dinheiro, porém, entendemos que não
podemos, nem devemos sacrificar a longo prazo a nossa estratégia em detrimento
de um curto prazo mais, vamos chamar assim, robusto”.
Assim, nosso grande desafio será compatibilizar o presente e o futuro numa jornada
que nos instiga diariamente. Temos muita confiança que seremos exitosos nesse
processo, pois temos um time muito afinado, crescente e cada vez mais engajado
com todo esse projeto.
Bom, agora eu passo palavra ao Tulio, que fará a apresentação dos resultados.
Muito obrigado.
Sr. Tulio Queiroz: Obrigado, Newton. Obrigado, Oswaldo. Eu vou passar agora
pelos resultados presentes na apresentação que estão no nosso site e vou tentar
ser o mais breve possível para irmos logo para a sessão de perguntas e respostas.
Antes de começar, queria deixar claro que, além do Oswaldo e Newton, aqui comigo
presente está o Marcelo Oscar, Controller da companhia, e Fernando Rocha, RI da
companhia.
Passando agora para o material presente no nosso site, no slide de número 3, nós
temos os números referentes à receita líquida de mercadorias da Riachuelo, que
totalizou R$ 1.809 bilhão neste quarto trimestre com crescimento de 11,2%.
No critério mesmas lojas, como já mencionado pelo Oswaldo, o crescimento foi de
9,8%, mantendo a trajetória ascendente que viemos comunicando para vocês e
discutindo aqui nas últimas teleconferências. Acho que os destaques positivos ficam
para o moda casa, para o infantil e para o feminino trazendo toda a qualidade de
crescimento por trás deste same-store, como o Oswaldo comentou.
Acho que um outro ponto positivo que vale a pena destacar é a retomada da região
nordeste, que voltou a apresentar um bom desempenho neste quarto trimestre, fato
que não aconteceu durante os últimos anos. Então, vemos com muito bons olhos
essa recuperação da região nordeste. Já vimos alguns sinais no terceiro trimestre
e agora com maior intensidade neste quarto trimestre.
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Passando para o slide número 4, nós temos os números referentes ao ticket médio
total da companhia e a base de cartões. Então, o ticket médio cresceu 1,6%
totalizando R$ 137,00 no trimestre e do ano cresceu 2,8% totalizando R$ 132,00.
Podemos observar que realmente o crescimento do same-store foi muito ancorado
por uma combinação de fluxo e conversão. Então, tudo a ver com os pontos
mencionados e já explorados pelo Oswaldo.
Na parte inferior do slide, nós temos os números referentes à base total de cartões
Riachuelo, que encerrou o ano com 32.400.000 unidades, sendo que, destes, 7
milhões são cartões co-branded e atualmente a companhia possui 9,5 milhões de
clientes ativos. Também bastante em linha com os pontos comentados aqui pelo
Newton.
No slide seguinte, de número 5, nós temos os números operacionais da operação
financeira. Começando pelo nível de perda – lembrando que a linha em amarelo é
a linha referente ao nível de perda do empréstimo pessoal e a linha azul é o nível
de perda nas operações do cartão Riachuelo –, assim como viemos comentando
com vocês nos últimos trimestres, o nível de perda do empréstimo pessoal se
manteve ali no patamar ao redor de 25%. Vimos esse movimento acontecer ao
longo dos últimos trimestres, não foi à toa que a companhia já tomou as
providências referentes a essa operação, viemos diminuindo o número de
concessão e ao mesmo tempo buscando as faixas de riscos de maior qualidade.
Então, é natural observarmos esse movimento, no primeiro momento reduzimos
inclusive as receitas atreladas a essa operação para capturar o benefício um
pouquinho mais na frente nas linhas de perda e provisionamento.
Desta forma, imaginamos que esse patamar de 25% deve continuar mais ou menos
nesse range ao longo do primeiro e segundo trimestres. Quando eu digo “mais ou
menos”, é realmente em torno dos 25%, não deve romper essa barreira.
Em relação à curva de perda do cartão Riachuelo, que é onde temos os maiores
volumes, também o cenário é de estabilidade. Durante os próximos seis meses o
nível de perda deve oscilar entre esses 7.4% que nós encerramos o ano e 7.1%.
Na parte inferior do slide nós temos os números referentes aos patamares de
provisionamento. Então, encerramos o ano com um nível de provisão até 180 dias
de 7,6%, devemos ver esse número subir um pouquinho ao longo do primeiro
trimestre, perto de 8%, e estamos aí 7,7% acima do nível requerido pelo Banco
Central.
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No que diz respeito ao índice de provisão dos vencidos há mais de 90 dias, viemos
com esse nível de estabilidade bastante grande, com 93%, assim como ocorreu nos
demais trimestres.
No slide seguinte, de número 6, nós temos os números referentes ao resultado da
operação financeira, que totalizou R$ 170.8 milhões neste quarto trimestre, com
crescimento de 14,4% em relação aos R$ 149.3 milhões reportados no quarto
trimestre de 2018.
Eu acho que aqui é o resultado de alguns elementos importantes. Então, do ponto
de vista positivo do top line, eu acho que vale a pena destacar a performance da
venda com juros, a performance dos produtos financeiros (seguros e assistências)
e também a boa performance na comissão do cartão bandeira.
Do ponto de vista de pressão de top line, assim como eu mencionei no slide anterior,
nós temos o efeito da menor concessão de volume de empréstimo pessoal. Houve
uma redução de pouco mais de 6% nas receitas deste produto.
Na hora que fazemos a conta das perdas, descontos e despesas com cobrança, o
número free tem uma melhora de 8,6%. Porém, quando você compõem o efeito não
recorrente que aconteceu no quarto trimestre de 2018, ele sobe um pouquinho,
10,7%, também em linha com o crescimento do top line. O que pressionou a
rentabilidade, assim como o Newton já antecipou, foram os investimentos
relacionados à toda a criação do banco. Aqui eu usei a palavra “investimentos”, mas
é claro que boa parte são contabilizados como despesas operacionais.
Então, só para te citar um exemplo, nós mais que dobramos as despesas com
tecnologia na operação de banco, assim como reforçamos diversas vezes, todas as
principais áreas de negócio com profissionais provenientes de bancos.
E do ponto de revista positivo, tem uma receita de R$ 35 milhões neste quarto
trimestre referente ao bônus de incentivo por desempenho e parceria com a
bandeira de cartões de crédito. Desses R$ 35 milhões, só para deixar bem claro, é
um efeito recorrente, ao longo do ano passado houve esse efeito em menor volume
justamente pelo bom desempenho da operação e o crescimento das operações do
cartão bandeira e principalmente dos volumes de spending, esse número passa a
ganhar mais representatividade.
Desta forma, fechamos trimestre, como eu comentei, com R$ 170 milhões e o ano
em R$ 466 milhões.
No slide seguinte, de número 7, nós temos os números referentes ao lucro bruto
consolidado do grupo, que totalizou R$ 1.495 bilhão nesse quarto trimestre,
crescimento de 5,4%.
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Aqui é importante observar a linha em laranja, que é a linha de margem bruta de
mercadorias, que saiu de 54,8% e veio para 53%. É claro que ainda passamos por
uma pressão de margem bruta de mercadorias por conta de todos os ajustes que
viermos fazendo ao longo da operação, mas, assim como o Oswaldo comentou, eu
acho que o nível de estoque atual para a virada de ano é um nível de estoque
bastante saudável, o que deve trazer essa pressão de margem bruta para a
estabilidade ao longo de 2020.
E acho que um outro ponto importante de mencionar é que esses 53% de margem
bruta, ao excluirmos o efeito de celular, o efeito do aumento de mix em perfumaria
e também na maior participação do moda casa, essa margem de 53% iria para
58,2%.
No acumulado do ano, a margem bruta de mercadoria encerrou o ano em 50,5%.
E, só para completar o disclosure, fazendo exatamente o mesmo ajuste, ou seja,
tirando o efeito do celular, perfumaria e moda casa, essa margem bruta iria para
55,9%.
No slide seguinte, das despesas operacionais, vou me concentrar nos comentários
em relação aos números presentes do lado direito do slide, onde excluímos o efeito
da regra contábil do IFRS 16.
Desta forma, a despesa operacional no quarto trimestre cresceu 17,9%, totalizando
R$ 898 milhões. Aqui é importante destacar que houve uma concentração do
provisionamento de prêmio da companhia de remuneração variável, principalmente
nesse quarto trimestre, por conta do desenho operacional que a companhia passou
ao longo do ano de 2019. Ou seja, passamos um primeiro semestre muito
desafiador do ponto de vista operacional, com uma pressão muito grande na
rentabilidade, e naquele momento a probabilidade de pagar remuneração variável
era muito pequena. Com a melhora das operações, principalmente com a melhora
apresentada no quarto trimestre, efetivamente se tornou necessário o
provisionamento de prêmio, por isso que houve esse efeito e essa pressão.
Ao se excluir essa pressão e esse desenho da base especificamente de quarto
trimestre, o crescimento das despesas seria de 10,6% no trimestre, bastante
alinhado com o número reportado no ano como um todo, que podemos observar na
parte inferior à direita do slide com crescimento de 10,4%.
Além disso, é claro que, assim como já comentado no disclosure da operação
financeira, todos os investimentos relacionados à pista de tecnologia não só para a
construção do banco como também em todo o universo de varejo, sem dúvida
nenhuma concentra frentes importantíssimas e que requerem um volume de
investimento e de despesas bastante considerável.
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No slide seguinte, de número 9, nós temos os números referentes ao EBITDA
consolidado do grupo. Também da mesma forma, vou concentrar meus comentários
na coluna direita do slide. Então, excluindo os efeitos do IFRS 16, o EBITDA
totalizou R$ 572 milhões, e, ao excluirmos os efeitos não recorrentes, R$ 494
milhões neste quarto trimestre com crescimento de 5,3%.
Excluindo aquele efeito que eu comentei do prêmio, que pressionou bastante as
despesas, o crescimento do EBITDA seria de 17% neste quarto trimestre, também
já respeitando a mesma base de comparação excluindo os efeitos não recorrentes.
Na parte inferior à direita do slide, nós temos os números referentes ao EBITDA do
ano, que totalizou R$ 987 milhões, uma queda de 9,8% em relação ao montante
registrado no ano passado. Aqui, é claro que é uma combinação de fatores, então
o quarto trimestre têm uma retomada importante do nível de crescimento de
resultado operacional, principalmente puxado pelo bom desempenho do top line,
bom desempenho da operação de varejo, sem dúvida nenhuma abre top line em
relação à sua alavancagem operacional. E, na parte inferior, essa queda ano contra
ano principalmente ancorada pelo desempenho mais difícil de primeiro semestre da
companhia.
No slide a seguir, de número 10, nós temos os números referentes ao lucro líquido
do grupo, que totalizou, excluindo os efeitos não recorrentes, R$ 363 milhões neste
quarto trimestre, com crescimento de 32,4%. Na parte inferior à direita do slide,
podemos observar, que excluindo os efeitos não recorrentes, o lucro líquido
totalizou R$ 526 milhões em 2019, com crescimento de 5,7% em relação aos R$
498 milhões registrados em 2018.
No slide o número 11, nós temos os números referentes ao ciclo financeiro da
companhia. No ciclo financeiro houve uma leve melhora, saindo de 166 dias para
163 dias. Acho que o destaque positivo aqui, como já haviamos inicialmente
sinalizado no terceiro trimestre, houve um crescimento importante da parte de
fornecedores. Viemos trabalhando para expandir prazo com fornecedores,
principalmente fornecedores de confecção, então houve uma melhora de 9,4%
passando para 85 dias, o que ajudou nesta pequena melhora do ciclo financeiro.
Mas aqui, assim como nós já deixamos claro no release, a companhia entende
haver ainda oportunidade para tornar os patamares de estoque e também
fornecedores ainda mais eficientes.
Passando para slide número 12, nós temos os números referentes ao
endividamento líquido da companhia, que totalizou R$ 1.256 bilhão ao final do ano,
representando aí 1.2 vezes o EBITDA, um número de alavancagem bastante
adequado. Na verdade, quando olhamos essa retomada operacional do varejo,
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esse número ficou inclusive melhor do que as nossas expectativas iniciais,
naturalmente, o varejo performando bem, top line performando bem, toda a geração
de caixa tende a acompanhar o mesmo ritmo, principalmente se acompanhado com
uma melhora dos patamares de estoque e fornecedores, como comentado.
Passando agora para o slide de número 13, nós temos os números referentes aos
investimentos fixos da companhia, que totalizou R$ 379 milhões em 2019. Claro
que a maior concentração é em Riachuelo e Midway e, sem dúvida nenhuma, o
grande destaque é todo o investimento de tecnologia que comentamos com vocês,
que, dos R$ 351 milhões, R$ 168 milhões referem-se apenas à tecnologia, e, claro,
nas vertentes tanto da Riachuelo quanto da Midway.
Seriam esses os nossos comentários iniciais, e a partir de agora todo o time está à
disposição para perguntas. Obrigado.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operador: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso
haja alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for
respondida, você pode sair da fila apertando asterisco 2.
As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a
gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma
ótima qualidade de som será oferecida.
Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
A nossa primeira pergunta vem de Thiago Macruz, do Itaú BBA. Por favor Sr.
Thiago, pode prosseguir.
Sr. Thiago Macruz: Bom dia a todos. Bom, é o Emerson aqui, na verdade. Eu tenho
três perguntas. A primeira delas é em termos de top line, vivemos um same-storesales que foi bem forte e, com um mix de venda um pouco diferente do passado,
com mais itens de perfumaria, house fashion e celular. Vocês podem compartilhar
conosco quanto é que foi o same-store-sales do vestuário especificamente? Ele
chegou a ser acima do reportado?
E nessa mesma linha, vocês mencionaram que same-store-sales foi ancorado tanto
em tráfego quanto em conversão. Se na questão da conversão é um pouco mais
evidente dada a melhora para que vocês estão fazendo em coleção, mas, do ponto
de vista de tráfego, a que vocês atribuem essa melhora? Essa é primeira pergunta.
A segunda, em relação à margem bruta, vocês mencionaram a pressão foi
basicamente por conta de mix e que sem esse efeito teria uma margem bruta de
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58%. Para fins de comparação, quanto é que foi essa margem no quarto trimestre
para poder entender essa evolução? E, olhando para 2020, vocês mencionaram
que esperam uma estabilidade de margem bruta. Isso deve acontecer mesmo com
esse mix de moda casa e perfumaria ganhando share?
E, agora, uma terceira pergunta, do lado de e-commerce vocês divulgaram diversas
iniciativas já em andamento. Eu queria entender um pouquinho quais são as
estratégias que vocês estão endereçando para aumentar a conversão do fluxo em
vendas dentro do e-commerce e quando que vocês pretendem implementar
totalmente aí o RFID? São essas três perguntas. Obrigado, pessoal.
Sr. Tulio Queiroz: Oi, Emerson, obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar aqui
manter a mesma ordem que você fez as perguntas, tá bom?
Começando pelo tema do same-store-sales, eu acho que o mais importante, vamos
abrir aqui os números referentes a vestuário e, já adiantando, acho que o principal
destaque da performance de same-store-sales neste quarto trimestre foi o bom
desempenho dos grupos core da companhia. Então, por exemplo, na hora que
olhamos o crescimento do feminino do same-store-sales foi na casa de 9% também,
bastante aderente ao 9,8% macro da companhia como um todo.
Então, realmente, este quarto trimestre foi um same-store-sales quase de dois
dígitos totalmente ancorado pelo vestuário, o que nos deixa muito confiantes para
a manutenção desta pista de consistência.
Na verdade, acho que isso não poderia ser muito diferente porque todas as
iniciativas que viemos dividindo com vocês ao longo das outras teleconferências
todas elas foram focadas no uma vestuário.
Então, quando a gente falou de recompor estrutura de coleção, repensar os envios
iniciais trazendo maior presença de básicos, diminuindo o excesso de variedade,
tratando respeitar as características regionais nos envios iniciais, trabalhar fatos e
dados para fazer as análises ancorando o envio inicial para tornar esse envio inicial
de maior qualidade e depois reagir ao que está performando bem e ao que não está
performando, todas essas iniciativas estavam ancoradas na pista do vestuário.
Então, não é novidade que realmente o vestuário tenha sido aí o grande destaque,
o grande propulsor desse same-store-sales.
A parte de celular e perfumaria, só para dar um disclosure, claro que eles vêm em
pistas um pouquinho diferentes, perfumaria ainda em ramp-up, é o segundo ano de
operação, e o celular, apesar de já ser o ano passado, 2019, ter sido o terceiro ano
de operação, ainda ao longo do ano como um todo teve um excelente desempenho.
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Então, veja, eu acho que é esse ponto quando falamos de consistência que a
companhia está focada. Não adianta performar bem em novas categorias se o seu
core business, se a sua atividade principal não está sendo bem executada.
Em relação ao ponto de conversão e tráfego, que é a segunda pergunta, ou parte
da primeira, realmente, eu acho que, assim, aqui foi um ponto interessante porque
ao longo principalmente de dezembro o que ouvimos do chão de loja, conversando
com gerentes de loja, conversando com o pessoal do shopping, realmente eram
inputs mistos, não viamos um vento a favor, totalmente aderente a todos os players.
A todo momento sentimos inputs diferentes player a player.
No nosso caso, o que percebemos – e aí tem tudo a ver com essa pista de melhora
operacional que eu acabei de explicar – é que, gradualmente, a nossa cliente voltou
a procurar a Riachuelo, gradualmente ela volta a perceber que a coleção está
equilibrada, que tem uma harmonia de coleção, que agora ela percebe mais a
harmonia em toda essa estrutura de coleção, naturalmente aumente o tráfego nas
nossas lojas e principalmente a conversão. Então, isso ficou claro em todas as
conversas, em todas as interações que fazemos agora de forma sistemática com os
gerentes de loja.
Em relação a sua outra pergunta, quando você pergunta em relação à margem e
principalmente mix, o que percebemos ao longo de 19, como vocês acompanharam,
claro que teve uma série de pressões ao longo do ano não só provenientes da maior
participação de celular e perfumaria como também de todos esses ajustes que
comentamos.
Então, mesmo quando excluímos os efeitos de celular e perfumaria, que eu
mencionei, demos esse disclosure, ou seja, no quarto trimestre quando a margem
bruta sai de 53% e vai para 58,2%, isso não necessariamente muda o desenho da
curva.
Então, no quarto trimestre de 2018, esses 58,2% foi 59,6%. Ou seja, é um patamar
mais elevado, mas houve o mesmo desenho de pressão por conta de todos esses
ajustes que fizemos na operação.
E só para completar aqui o disclosure, no ano eu comentei que a margem é de
50,5%, tirando celular, perfumaria e moda casa, era de 55,9%, e na hora que
excluímos os mesmos efeitos dos números de 2018, seria 58,1%.
Então, veja, o desenho de pressão de queda ano contra ano é o mesmo, mas o
patamar de margem é bastante relevante no conta dessas categorias trabalharem
com um nível de margem diferenciado.
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Em relação ao desempenho para frente, eu acho que a grande dúvida aqui é qual
será ainda o crescimento e o fortalecimento do moda casa. Como o Oswaldo
comentou, vamos fazer um projeto piloto em 4 unidades, claro que ainda estamos
tendo uma série de discussões em relação ao formato, em relação ao mix, em
relação a todo o posicionamento também de preço, então essa categoria ainda traz
uma certa incerteza, mas o que eu quero dizer, e principalmente assim, toda a parte
do core business, que foram todos aqueles ajustes que passamos o ano de 2019
inteiro trabalhando e que, sem dúvida nenhuma, em alguma medida impactaram a
margem, essa pressão do core business já fica muito equacionada, isso
conseguimos perceber já neste primeiro trimestre.
E a sua última pergunta, em relação ao desempenho do e-commerce, o quê
estamos fazendo para melhorar a conversão, enfim – depois eu vou falar do RFID,
que é outra parte da sua pergunta –, mas eu acho que aqui, sem dúvida nenhuma,
é uma operação ainda bastante jovem, é importante lembrar isso, um pouquinho
menos de 3 anos, então tem uma série de desafios ainda principalmente referentes
à navegabilidade, não só no site como também no nosso aplicativo.
Só lembrando que o aplicativo para fazer as compras que lançamos agora em
novembro para o Black Friday, também é bastante jovem. Então, temos desafios
em todas as esferas, inclusive melhorar a parte de cadastro, a parte de filtros, a
navegabilidade como um todo. É claro que isso, todos esses tipos de ajustes
acabam trazendo melhorias em conversão.
Agora, os números são ascendentes, e, como operação é jovem, a cada momento
que acompanhamos esses números vemos melhorias acontecendo, o que, claro,
que nos mostra que estamos no caminho certo.
E em relação ao RFID, como você comentou e vemos nesse disclosure, o Oswaldo
comentou, inclusive na abertura, estamos fazendo um teste piloto com três
soluções, claro que todas elas têm seus prós e contras, estruturas de custo também
envolvidas, mas a ideia é a partir já do segundo semestre começar a rolloutar para
a companhia como um todo.
Só lembrando que toda essa pista de transformação digital, de transformar o
estoque de loja em algo visível para todos os canais e assim melhorar toda a
eficiência de entrega e etc., o RFID é um baita de um aliado nesse sentido, não só
aquela questão da acuracidade relacionada a eventuais níveis de perda e controle,
mas ele é uma ferramenta fundamental para toda essa pista da transformação
digital.
Sr. Thiago Macruz: Está ok, superclaro. Muito obrigado.
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A sessão de perguntas e respostas está agora encerrada. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Tulio Queiroz, CFO, para as considerações finais.
Sr. Tulio Queiroz: Gostaria de mais uma vez agradecer a participação de todos,
deixar todo o time aqui à disposição através dos contatos da nossa área de relações
com investidores. Obrigado mais uma vez e tenham todos uma boa tarde.
Operador: Obrigado. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo
está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora. Obrigado por usarem a
Chorus Call.
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