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Sr. Richard Cathcart:
Bom dia, à todos. Eu tenho três perguntas, a primeira eu só queria perguntar se
vocês poderiam dar uma ideia do crescimento de same-store sales da categoria
apparel, ou seja, excluindo o efeito de celular e perfumaria.
A segunda pergunta também é sobre varejo. Vocês podem dar um pouco mais
de cor sobre a decisão de tomar uma postura mais promocional no 1T, se isso
foi uma reação ao mercado mais promocional ou são oportunidades para vocês
ganharem share e o que a gente deveria esperar no 2T em relação a isso.
E a terceira pergunta, Oswaldo, você comentou que tem quase um ano desde
que vocês lançaram a plataforma de e-commerce. Então eu queria ouvir de
vocês quais são os aprendizados que vocês tiveram desde que isso aconteceu
no ano passado, obrigado.
Sr. Tulio Queiroz:
Ok Richard, primeiramente obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela
questão do same-store sales. Pelo que eu entendi você perguntou do efeito do
same-store sales da parte digital excluindo perfumaria e celular? Você quis dizer
a parte de e-commerce ou a parte de celular? Só para entender melhor sua
pergunta.
Sr. Richard Cathcart:
Desculpa. Eu queria entender o same-store sales da categoria de apparel, ou
seja, varejo excluindo o efeito de celular e perfumaria.
Sr. Tulio Queiroz:
Perfeito, vamos lá. Respondendo sua primeira pergunta o efeito de celular e
perfumaria nesse same-store sales de 12,2% foi de 5,5 p.p. Então ao se excluir
esse efeito da base o same-store sales ao invés de 12,2% seria de 6,7%. Esse
é o efeito net dessa maior participação, lembrando que essa parte de celular e
perfumaria, como eu coloquei na nossa apresentação, perfumaria ainda está
numa fase de rollout, então várias lojas ainda estão no momento inicial dessa
operação. E celular está em uma característica mais de maturação, mais de
ramp up.
Entrando para sua segunda pergunta no que diz respeito a uma postura mais
promocional adotada no trimestre, eu vou me permitir voltar um pouco ao que
aconteceu no 4T para poder contextualizar um pouco melhor.
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Então no 4T começa já o movimento - só relembrando – que viemos de um 1T
do ano passado com crescimentos de same-store sales da ordem de 4%, depois
entramos no 2T17 e 3T17 em um ritmo de same-store sales de dois dígitos e
depois no 4T o setor como um todo tem uma leve desaceleração, então já
voltamos para o patamar de um dígito alto. Então nesse momento existe algum
nível de não venda.
No decorrer de janeiro e fevereiro antes de entrar especificamente em março,
acho um ponto importante que ocorreu, foi ausência de temperaturas grandes e
elevadas. Então realmente o verão, principalmente no mês de janeiro, não
emplacou com a força que usualmente ocorre, o que prejudicou um pouquinho
a performance dessas coleções.
Falando especificamente de março, aí ficou clara a ausência de temperaturas
mais amenas ao longo do mês, o que também forçou a companhia adotar
posturas um pouco mais promocionais neste contexto como um todo.
Lembrando que o principal pilar da estratégia do grupo é ter uma postura
absolutamente reativa ao que está acontecendo na área de vendas. Nosso
primeiro lema é preservar o fluxo. Então é claro que todas as companhias têm
um nível de aposta inicial, mas a partir daí você precisa preservar o fluxo, e se
por qualquer circunstância esse fluxo precisa ser acelerado previa ações mais
promocionais é exatamente isso que ocorreu, foi exatamente isso que o que
fizemos.
Eu diria que foi um comportamento relativamente natural. Houve uma pressão e
como disse os números de redução de margem bruta de mercadorias têm muito
desse efeito, eu diria que 50% é esse efeito e os outros 50% por conta dessa
maior participação de celular e perfumarias no mix, que obviamente essas
categorias trazem uma margem percentual menor que os elementos de moda.
Sr. Oswaldo Nunes:
Richard é o Oswaldo. Nesse primeiro ano de operação de celular a gente se
deparou com dois grandes desafios internos: o primeiro deles, claro, estabilizar
toda a operação, a operação nova. Uma coisa é todas as discussões e momento
de projeto, outra coisa bem diferente é o momento efetivo da operação. Então
muito tempo foi dedicado para se ajustar a performance na navegação do site
para reduzir atritos com clientes e melhorar a experiência.
Mas teve um segundo desafio que agora a gente vai dedicar mais atenção
gerencial a ele, é que o nosso site já nasceu direcionado para o conceito de
omnicanalidade, tanto é que ele já nasceu com a visão integrada de estoque que
aumenta a disponibilidade no site e melhora a experiência de compras.
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Também tinha e tem ainda um direcionamento de uma grande integração com
as áreas de negócio já existentes da companhia, eu diria que nesse primeiro ano
o maior paradigma que a gente enfrentou foi mostrar para o time que o ecommerce não é apenas mais uma loja, e que é sim mais um canal de modo que
eles pudessem ver cada vez mais as grandes oportunidades de negócio que
podemos fazer online.
Eu diria que esses são os dois grandes aprendizados. Eu destacaria mais a
questão da mudança de mindset mesmo das áreas de negócio já existentes,
principalmente compras, estilo, marketing, no sentido de você promover mais
integração e sinergia para que toda a proposição de valor e oferta seja a mesma
no contato com o mundo físico, no contato com o mundo digital.
Sr. Richard Cathcart:
Está ótimo. E se eu puder só fazer um follow up rápido sobre essa questão de
e-commerce: vocês estão vendo uma demanda grande para click-and-collect ou
ainda é a entrega em casa que é mais popular? Obrigado.
Sr. Oswaldo Nunes:
É uma demanda crescente, Richard. Hoje nós temos esse serviço disponível já
em 70 lojas e até o fim do ano nós deveremos tê-lo disponível em praticamente
todas as lojas atendidas pelo CD de Guarulhos, aproximadamente 200, 215
lojas. Eu acredito que esse serviço tem potencial para representar em torno de
uns 15% do negócio.
Sr. Richard Cathcart:
Está ótimo, está claro, obrigado.
Operadora:
Próxima pergunta Guilherme Assis, Brasil Plural.
Sr. Guilherme Assis:
Oi, bom dia a todos, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria na
verdade explorar essa discussão sobre crescimento de vendas e ticket
principalmente, estoque e margem, para a gente tentar entender o que está
acontecendo.
Até o 4T do ano passado vocês tinham esse crescimento grande de celular e de
perfumaria, mas a margem bruta estava vindo bem forte. Nesse trimestre, vocês
tiveram uma reversão dessa tendência, e tentando reconciliar isso com a
discussão que a gente já tem, falando um pouco do que aconteceu no 1T e
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olhando para frente, eu queria entender: o ticket subiu 2,4 p.p. Tulio, você até
comentou que poderia ter crescido mais se fosse considerado que tem uma
contribuição tão grande no crescimento de same-store de celular e perfumaria.
Então eu queria entender no varejo, o que está acontecendo. Eu entendo do
estoque que teve questão de clima no final do ano e ao longo do trimestre então
foi mais promocional e isso afeta obviamente a margem bruta. Olhando para
frente o que a gente deve esperar? A gente acha que foi pontual essa questão
de clima e de coleção, e podemos ver uma reversão da margem bruta já no 2T
talvez o mais no curto prazo? Ou devemos esperar que a margem bruta continue
mais nesse patamar que a gente viu no 1T? Essa é uma pergunta, obrigado.
Sr. Tulio Queiroz:
Obrigado Guilherme. Vou só recapitular um pouco o que aconteceu no decorrer
dos últimos trimestres de 2016 e 2017, pois é importante só para a gente lembrar
o porquê dessa mudança de agora na margem.
Eu diria que só relembrando, principalmente ao longo de 2015, a companhia
passou durante esses dois anos um processo de ajuste em nível de estoque e
consequentemente transitou ao longo de 2015 e boa parte de 2016 com uma
margem bruta de mercadorias bastante comprimida.
Então é natural que em 2017 com toda a melhora do modelo de negócio e com
todos os aperfeiçoamentos que a gente veio conversando ao longo das últimas
teleconferências, que apresentássemos uma expansão de margem mesmo com
essa pressão ocorrida por um aumento de participação maior de celular.
O ramp up de celular e o rollout foi também intenso. Esse produto tem uma
margem percentual inclusive menor que perfumaria, mas sim, essa pressão
ocorreu ao longo de 2017, mas é claro que você tinha um efeito de base
importante do que mesmo com esse efeito com a melhora do negócio era
suficiente para apresentar uma expansão de margem bruta ainda com esse
efeito na conta.
O que acontece nesse 1T, o primeiro ponto importante, é uma equalização dessa
base de margem bruta de mercadorias por conta de todo o desempenho
apresentado ao longo de 2017, e uma equalização também de parte da operação
de celular. O celular continua ganhando, mas uma parte já fica em bases
comparáveis. É a novidade vem aí, o novo mix adicional por conta de perfumaria.
Então só para dar uma noção acho que perfumaria e celular nesse 1T já
representaram aproximadamente 11% da venda, o que pressiona a margem por
conta disso.
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Agora como eu mencionei não foi só isso, também houve uma série de ações
para garantir o fluxo. E o que significa isso? Garantir o nível de performance de
vendas. O same-store sales de dois dígitos também está associado a essas
ações de melhoria de fluxo para que o giro seja mantido nas lojas.
E quando você me pergunta se foi algo pontual, como é que é uma tendência,
como seria a tendência daqui para frente, o que a gente pode observar?
Realmente esse ano de 2018 do ponto de vista climático está bastante atípico.
A gente teve, como eu mencionei, ausência de temperaturas elevadas ao longo
de janeiro e fevereiro, o clima em março e em abril ainda não ficou
estruturalmente ameno, não houve essa característica mesmo nesse início de
maio. Então é claro que esses fatores afetam em alguma medida essa variável
que é a margem. Então é claro que tem um impacto importante.
Outro ponto que a gente não pode esquecer que está presente na base dos
principais varejistas é o efeito da liberação do FGTS ao longo de março e abril
do ano passado, que é mais um desafio adicional para ser superado na base.
Foi um fôlego adicional que houve no decorrer do ano passado que está ali
presente na nossa base e que precisa ser superado.
Então eu diria o seguinte: acho que a grande vantagem no nosso modelo de
negócios é exatamente isso, a forte capacidade de reação ao que está ocorrendo
na loja. Não é à toa que hoje a maior parte dos níveis de estoque modais estão
no CD exatamente para fazer essa reação ao que está ocorrendo nas lojas. Mas
é inevitável um nível de impacto proveniente de efeitos climáticos como a gente
aqui mencionou.
Então é muito difícil traçar essa tendência, uma vez que o cenário de
temperaturas que a gente vem enxergando ao longo de 2018 realmente tem se
mostrado bastante atípico.
Sr. Guilherme Assis:
Está bom, acho que está claro, Tulio. Só acho que para tentar esclarecer só mais
um pouquinho se eu puder, você pode falar um pouco sobre como tem sido o
mark-down, tipo em comparação com o que vocês tinham no ano passado? Você
deu algumas dicas, acho que a questão da liberação do FGTS no ano passado,
colocar o dinheiro na economia, talvez reduzisse a sensibilidade a preço, etc.
Comparativamente olhando o 1T deste ano com o ano passado teve a questão
do clima também, além disso, acho que tem muitas variáveis.
Mas olhando agora para abril e olhando para frente você acha que consegue
voltar? A minha impressão é que tem mais mark-down no 1T olhando para abril,
pelo que você também já mencionou de temperatura, acho que continua mark5
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down. Mas estrategicamente vocês acham que conseguem evoluir e reduzir
mark-downs para alavancar a margem nos próximos trimestres?
Sr. Tulio Queiroz:
Guilherme é claro que tudo que tem sido desenvolvido aqui internamente é para
evitar ao máximo esse tipo de pressão, e obviamente garantir o maior lucro bruto
de mercadorias por m² para a organização, e aí é claro que é sempre aquela
combinação entre o volume de vendas e nível de margem.
Essa questão climática como você mesmo mencionou foi presente em abril,
esteve presente ao longo do mês de abril e a companhia continua com o driver
de garantir o fluxo. Você precisa garantir o fluxo natural dos seus produtos. Se
para isso você precisa alterar patamares de preço - e de novo, preço quem dita
é o mercado - você faz uma aposta inicial, compara com os concorrentes, mas
na ponta final é o consumidor que vai dizer se vai pagar ou não.
E aí na hora que você está acompanhando isso loja a loja, setor a setor a todo o
momento, você passa a reagir a essas variáveis. Então o nível de demarcação
é um instrumento, um dos instrumentos importantes para se garantir esse nível
de fluxo, e se for precisar utilizá-lo nós vamos utilizá-lo, não tem jeito.
O que não pode é ficar guardando nível de estoque para debaixo do tapete. Isso
é muito ruim na hora que você pensa numa companhia que se propõe a vender
moda, desenvolver moda. Você nesses momentos precisa priorizar o fluxo das
coleções e dos produtos.
Sr. Oswaldo Nunes:
Guilherme é Oswaldo. Só para complementar, como o Tulio disse abril foi um
mês meio difícil porque as temperaturas ficaram mais altas que o normal e a
gente observou nas vendas, nas regiões sudeste e sul, e também aqui no nosso
caso no centro-oeste que elas poderiam ter sido melhores, principalmente na
parte que toca à coleção de inverno, que são os produtos que a gente chama
aqui de inverno leve e mais pesado.
Você perguntou olhando mais para frente, imagino que você esteja imaginando
maio e junho, mas se a temperatura permanecer alta como em abril - é claro que
essa possibilidade existe - deverá haver sim uma pressão de margem no 2T que
a gente vai precisar, como o Tulio falou, girar a coleção de inverno para a entrada
da coleção de verão a partir de julho e agosto.
Você ao fazer esse movimento você não atinge necessariamente 100% dessa
coleção, mas atinge particularmente os estoques de produtos com mais
conteúdo de moda e que precisam ser renovados constantemente, e a
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renovação se dá pela aceleração do fluxo daquilo que está em loja e não está
girando bem para puxar SKU a SKU, loja a loja à medida que for vendendo,
aquilo que ficou parado dentro do CD. E aí olhando para o 2T estamos falando
de abrir espaço para a entrada da coleção de primavera mais a partir de julho e
principalmente agosto.
Mas até o momento nós aqui, eu não vejo necessidade da companhia sair dando
grandes descontos para recuperar vendas e reduzir margens. A gente espera
que o inverno vá acontecer um pouquinho mais tarde. O ano realmente está
atípico, mas ele virá agora no decorrer de maio, junho, julho. Essa é a nossa
visão.
Sr. Guilherme Assis:
Está bom, está claro, obrigado.
Operadora:
Próxima pergunta Wagner Salavery, Quantitas.
Sr. Wagner Salavery:
Bom dia a todos, desejar boa sorte ao Oswaldo e ao Nilton pelas novas funções.
Eu tenho duas perguntas, primeiro, Oswaldo, eu queria entender um pouco, você
já comentou de maneira mais genérica quando você abriu o call sobre seu
mandato. Eu queria entender um pouco do lado do conselho o que você recebeu,
como é que o conselho vai acompanhar seu trabalho? Quais são os indicadores
mais relevantes que vão ser medidos? Como você vai dedicar seu tempo? Quais
são os projetos prioritários nesses primeiros meses?
A segunda pergunta é em relação a um pouco de alocação de capital. A gente
viu que a companhia está em processo, reduzindo o endividamento,
alavancagem já abaixo de 1x EBITDA. Eu queria entender um pouco na sua
cabeça se muda alguma questão mais relevante na alocação de capital, se você
vai destinar mais para abertura de lojas, voltar a abrir lojas num ritmo maior, se
as remodelações vão constituir parcela importante do capital ou, enfim, se outros
projetos como o e-commerce podem também receber uma quantidade maior de
recursos. Era isso obrigado.
Sr. Oswaldo Nunes:
A orientação geral que o conselho nos deu é de manutenção da estratégia
competitiva atual com evolução e aprimoramento, como eu disse, focando
principalmente nos pilares mais importantes da nossa vantagem competitiva,
que é a integração do varejo com a fábrica, continuarmos tirando mais proveito
do nosso modelo logístico, de sermos cada vez mais assertivos na distribuição
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dos produtos para as lojas, poder cada vez mais fazer um primeiro envio inicial
mais personalizado e customizado baseado na venda e giro de cada SKU em
cada loja nos principais grupos de mercadorias que compõem o nosso mix.
Agora nós temos um modelo de negócio integrado e é necessário que todos
tenham uma visão holística para toda a cadeia de valor, quer dizer, é muito difícil
a gente falar que vai dedicar mais atenção a uma parte ou outra. A gente precisa
garantir que ao longo dela todos os tomadores de decisão estejam tomando as
melhores decisões e pensando naquilo que é melhor para o resultado do sistema
como um todo.
Como eu falei nós acabamos de transferir para Natal e Fortaleza todo o nosso
time de estilo, compras, planejamento aqui de São Paulo para lá, porque a gente
acredita que tem espaço para melhorar nossa velocidade de decidir, adaptar as
coleções durante a estação e também reagirmos mais rápido para reconduzir
aqueles produtos que o cliente mais está desejando comprar na loja nos
mantendo mais conectados com esses desejos, e isso envolve principalmente a
parte mais fashion das nossas coleções, que é aquela que o mercado espera e
nos cobra um nível de renovação mais frequente, mais constante.
Para você fazer isso com mais eficiência é importante a velocidade para capturar
e lançar novos produtos e coleções, mas principalmente para reconduzir os de
melhor desempenho. Então isso de modo geral envolve uns 25% a 30% da
nossa coleção que é essa parte mais fashion. A gente acredita que a cliente quer
comprar hoje se possível aquilo que a gente viu ontem a gente vai buscar
aumentar nossa velocidade de lançar e reagir ao comportamento da demanda.
Com relação à expansão em 2018 a gente está aproveitando o momento de ritmo
menor de inaugurações para atualizar as lojas e adaptá-las melhor ao novo
modelo logístico que reduz a profundidade de cada SKU e abre espaço para
fornecer à cliente mais opções de modelos para compras. Eu acho que isso,
como o Tulio disse, tem nos ajudado a melhorar o fluxo e a conversão nas lojas,
e serão 46 lojas reformadas em 2018 que vão maturar ao longo de 2019.
Com relação a novas lojas a gente sempre está avaliando oportunidades para
construir um plano estruturado para gradualmente, como já foi dito pelo Tulio no
call anterior, a gente retomar o ritmo de expansão da Riachuelo no cenário de
retomada do crescimento econômico e principalmente o crescimento da própria
Riachuelo.
Mais alguma coisa?
Sr. Wagner Salavery:
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Os principais indicadores, métricas e desempenho que vocês num nível de
diretoria trabalham, o que importa mais é o quê? Retorno sobre capital, EBITDA,
lucro líquido? Para a gente entender um pouco quais são as métricas mais
relevantes para vocês.
Sr. Oswaldo Nunes:
A relação de rentabilidade e estrutura de capital é uma das mais importantes
métricas que o conselho tem nos cobrado, e a produtividade, a eficiência do
EBITDA em relação aos ativos da companhia, principalmente aos ativos de loja
física é outro indicador importante.
A gente enxerga aí um gap que a gente precisa fechar, já estamos fechando.
Todas as evoluções e aprimoramentos que queremos fazer na execução da
estratégia no dia-a-dia e vamos continuar melhorando o EBITDA da companhia
sim, é outro indicador muito importante porque é daí que vem o fôlego, a
condição da empresa fazer seus investimentos. Então esse é um indicador
bastante importante.
Sr. Tulio Queiroz:
Completando a resposta do Oswaldo, Wagner, acho que a companhia
essencialmente tem focado não só agora a partir do mandato do Oswaldo, mas
nos últimos exercícios, nos indicadores essencialmente operacionais. Então
todos os indicadores essencialmente relacionados ao EBITDA.
É claro que a parte estratégica tem muito mais efeito no top line como a gente
tem visto nos últimos trimestres, mas também fez um trabalho, um dever de casa
importante no âmbito de produtividade, e o Oswaldo também ressaltou aqui no
discurso inicial dele que é outra importante métrica de manutenção. Mas a todo
momento, e aí existem discussões aqui em nível de conselho já nesse sentido,
que é toda essa relação do operacional com a estrutura de capital.
O que a gente conseguiu evoluir no que diz respeito a esse outro pilar da
estrutura de capital foi trazer para a companhia recursos e estruturas de dívidas
mais alongadas, de mais qualidade, com preços melhores, e preparando a
Companhia aí para outro patamar de discussão que é todos os efeitos
relacionados de um melhor tamanho de estrutura de capital, tamanho de ativos
- mas isso é uma discussão mais para frente. Eu diria que as principais métricas
hoje levam isso em consideração, mas estão mais tocadas no âmbito
operacional.
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Sr. Oswaldo Nunes:
É isso mesmo, é isso Tulio, porque tem questões mais estruturais de estrutura
de capital e de estrutura de ativos que a gente carrega e que são discussões
mais à frente e que a gente ainda não tem novidade sobre elas.
Sr. Wagner Salavery:
Ok muito obrigado.
Operadora:
Próxima pergunta Paola Melo, GTI.
Sra. Paola Melo:
Oi, bom dia pessoal. Eu queria entender um pouco mais as perspectivas do ciclo
financeiro de longo prazo. Acho que essas questões de estoque no curto prazo
ficaram bastante claras com essa aposta maior na coleção de inverno, mas o
que dá para a gente imaginar um de estoque para o longo prazo assumindo a
implementação do CD novo? Todos esses ganhos já foram capturados ou teria
algum espaço ainda para melhoria pela frente? Obrigada.
Sr. Tulio Queiroz:
Paola bom dia, obrigado pela pergunta. Essa sua pergunta talvez seja um dos
elementos-chave de tudo que a gente vem desenvolvendo aqui internamente no
que diz respeito a esse conceito de fast fashion, esse conceito de reagir cada
vez mais ao que está ocorrendo na área de vendas, ao que a gente está
buscando naquele momento.
Acho que você citou a questão do novo CD. Sem dúvida nenhuma uma
ferramenta importantíssima na conexão que está ocorrendo na loja e os
estoques de armazenagem no centro de distribuição. Então a partir desse CD a
gente opera 100% do mix por SKU e vai reagindo a conta-gotas o que está
ocorrendo nas lojas e nos permite também fazer uma aposta inicial a melhor
possível, ou seja, a menor possível, garantindo o nível de reação cada vez mais
adequado.
Então olhando o ciclo financeiro para frente não tenha dúvida que o nível de
estoque, esse pilar de eficiência de estoque talvez seja o que a companhia mais
mire, eu diria até mais: a gente mira nesse pilar mais até pela consequência do
impacto no negócio como um todo, ou seja, de se garantir o fluxo, do cliente
encontrar o que ele está buscando na área de vendas e consequentemente
aumentar o EBITDA por m², do que efetivamente de quanto custa esse estoque
parado, porque o efeito numa companhia de moda de um produto numa área de
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venda girando de forma muito lenta é brutal, então a gente quer evitar isso o
máximo possível. O produto tem que estar na área de venda com um nível de
assertividade girando de forma muito rápida.
E para isso acontecer os níveis de estoque tem que estar equalizados, se não
como você mesmo comentou cria um desbalanceamento da operação. E a gente
viu isso de perto num problema que ocorreu com a companhia no final de 2014
e a gente levou praticamente 2015 e 2016 para ajustar 100% da operação.
Então eu diria que no longo prazo todo o driver e o desenho que a companhia
tem desenvolvido é exatamente para continuar buscando eficiência nesse
patamar de nível de estoque ancorado numa melhor reatividade, e aí eu gostaria
de fazer um link que tem muita importância: eu diria que a gente evoluiu e muito
nos principais pilares do modelo de negócio.
A parte de TI ficou muito bem desenvolvida, hoje a gente consegue detectar a
velocidade de vendas de cada um dos itens em cada uma das lojas a qualquer
momento, a parte de logística muito bem desenvolvida, a parte de time de
produto, enfim.
Mas tem um link aí que é muito importante que é todos os processos que
envolvem a conexão entre o varejo e a fábrica. Aqui ainda tem um universo a ser
melhorado. Então quando você me pergunta se ainda há oportunidades além do
CD eu diria que a principal oportunidade está exatamente no desenho desses
processos de extrair mais valor desse lead time mais ágil que as fábricas próprias
proporcionam. Hoje praticamente os principais elementos modais estão sendo
produzidos pelas fábricas que concentram mais risco de moda e a gente tem que
extrair mais desse lead time reagindo mais.
Hoje é impressionante como você consegue concentrar o nível de risco na
matéria prima. Então o corte já é automatizado. Você consegue tingir o tecido e
as estampas de uma maneira muito rápida. Então na hora que você sincronizar
e redesenhar esses processos para extrair mais dessa capacidade de concentrar
o risco na matéria-prima não tenho dúvida que a reatividade no modelo de
negócio vai ficar ainda maior, e a consequência disso em primeiro lugar um
EBITDA por m² muito maior ou o lucro bruto por m², não importa como enxergue,
e a consequência disso também ao nível de estoque menor na cadeia como um
todo.
Sra. Paola Melo:
Vocês têm algum benchmark em número de dias ou alguma empresa que seja
referência para vocês até onde daria para chegar com essas melhorias?
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Sr. Oswaldo Nunes:
A Zara divulga que consegue capturar uma tendência, um tema, um fit importante
e colocar o produto em loja em La Coruna lá em Nova York em 26 dias. Esse é
o melhor benchmark que a gente tem. Sem entrar em detalhes aqui, nossa meta
desafiadora para esse movimento que acabamos de fazer de levar todo o time
de estilo e compras feminino para trabalharem juntos. A gente está buscando
para esses itens com mais conteúdo de moda e que exigem renovação mais
rápida para poder mitigar o risco da moda, e assim cortar um terço do lead time
atual que nós temos hoje, o que a gente julga bastante eficiente. Então nossa
meta desafiadora para esse time que ao longo de março vai está se instalando
em Natal e Fortaleza e focando, como o Tulio falou, mais no feminino, que é o
grupo que carrega e necessita de mais conteúdo de moda.
Sra. Paola Melo:
Está ótimo obrigada.
Operadora:
Senhoras e senhores com licença, novamente, para efetuar uma pergunta por
favor digite *1.
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de
passar a palavra ao Sr. Tulio Queiroz, CFO, para as considerações finais.
Sr. Tulio Queiroz: Gostaria de mais uma vez agradecer a todos os participantes,
dizer que todo o time aqui da Companhia continua à disposição e podem entrar
em contato através de nossos contatos da área de relações com investidores.
Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde.
Operadora: Obrigada. A teleconferência dos resultados da Guararapes
Riachuelo está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.
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