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Felipe Oliveira, JPMorgan:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas, Tulio. A primeira é se vocês podem nos dar uma
cor de como vocês estão vendo a performance de same-store sales para o 4T. E
também, olhando o número do 3T em si, ele acabou sendo um pouco abaixo dos
peers. A que vocês atribuem essa performance? São essas as duas perguntas.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Felipe. Primeiro, temos que deixar claro que a nossa operação em relação
aos demais concorrentes tem algumas diferenças importantes, que podem haver
algumas diferenças de performance pontualmente em alguns períodos.
Por exemplo, há uma diferença importante entre regiões. Nós temos uma posição,
como vocês sabem, muito forte de vendas nas regiões Norte e Nordeste. Só para citar
um número, a nossa performance na região Sul foi muito boa, beirando os dois dígitos
de same-store sales. Só para deixar claro como, em alguns momentos, existem
pontualmente diferenças grandes entre performances.
Além disso, olhando o desempenho da operação para o setor de varejo como um todo,
pegando os números macro de tecidos, vestuários e calçados, temos um desempenho
ainda positivo, com uma distância relativamente grande em relação ao crescimento do
setor como um todo.
E olhando bem mais micro, a performance do same-store sales entre os
departamentos do Grupo, nós temos uma diferença bastante expressiva de uma
performance muito boa do grupo feminino, com dois dígitos de crescimento no
trimestre; uma performance muito boa do departamento masculino. Juntando feminino
e masculino é onde realmente a Companhia está direcionando os esforços, está
fazendo todo o trabalho de direcionamento de marca e fazendo todos os investimentos
estratégicos no que diz respeito à logística, trabalho de reposição por SKU etc.
E em contrapartida, um desempenho que deixou bastante a desejar da moda lar, de
calçados e do departamento infantil. É mais ou menos esse o panorama. É um cenário
muito forte de tudo que diz respeito à moda, principalmente moda jovem, e
principalmente no feminino, em contrapartida aos demais departamentos.
Em relação à performance de 4T, obviamente não posso entrar em detalhes de
número, mas posso dizer que está rigorosamente dentro do nosso planejamento, e
obviamente, estamos trabalhando para extrair ainda mais performance de feminino e
masculino, e olhar com muito cuidado o que está acontecendo com moda lar, calçados
e infantil.
Felipe Oliveira:
OK. E Tulio, o mix de vendas da loja tradicional e da loja compacta deve permanecer
parecido? Você não está planejando reduzir o lar ou o infantil? Essa demanda bem
forte do feminino, você deve capturar mais via a loja feminina, correto?
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Tulio Queiroz:
Correto. De uma maneira geral, o mix deve se manter. Mas é claro que em toda
decisão de investimento, em toda loja nova, quando é decidido o posicionamento dos
departamentos na área de venda, obviamente as áreas mais nobres ficam reservadas
para os departamentos que trazem mais margem de contribuição por m², e no caso de
lojas compactas, e aí não preciso nem entrar em detalhes da Feminina, mas as lojas
compactas onde você tem que fazer algum nível de prioridade e eventualmente excluir
algum departamento, o critério é exatamente o mesmo, margem de contribuição por
m².
O moda lar, por exemplo, naturalmente costuma ser o primeiro a ficar de fora nesses
casos, e aí gera o ranking natural, que acaba ficando ranqueado entre calçados e
infantil.
Acho que é um processo natural, mas, de maneira macro, o mix devem se manter.
Com exceção das lojas menores, onde é feito esse ranqueamento e o critério sempre
é margem de contribuição por m².
Felipe Oliveira:
Ótimo. E só um último follow-up, que é uma pergunta que há um mês foi bastante forte
na mídia, com relação ao nível de juros do varejo de vestuário. Nós vimos uma
redução em apenas algumas categorias. Você pode comentar como você está vendo
isso, e como você está enxergando para 2013, principalmente o 0+8, e também os
juros que incorrem no rotativo? É um movimento que vai depender muito mais da
concorrência, ou vocês têm algumas medidas se antecipando à concorrência nesse
sentido?
Tulio Queiroz:
Em relação a esse assunto, existem claramente dois momentos. O primeiro é toda a
discussão que envolvem as taxas cobradas nas operações de empréstimo pessoal, e
também as taxas cobradas nas operações de refinanciamentos e de atraso. Esse é o
primeiro bloco.
Como funcionam essas taxas na Companhia? Temos sempre um mínimo, que é 8,5%,
e um máximo, que é 13,5%. O que vai definir se o cliente entra no range de mínimo ou
máximo é o relacionamento que ele tem com a Companhia, e também, obviamente, o
seu score de crédito.
Nesse núcleo de produtos financeiros, ou seja, empréstimo pessoal e também a
questão do atraso e do refinanciamento, acho que há uma tendência natural e já
traçada de redução de taxas de juros. Vemos o mercado inteiro caminhar nessa
direção. Acho que é uma tendência traçada de trazer esses patamares máximos para
a ordem de um dígito.
Nosso mínimo já é de um dígito, que é 8,5%, mas é uma tendência clara de o setor
inteiro passar a trabalhar com o máximo também de um dígito. E nós vamos tomar
uma postura diferente, vamos acompanhar o setor.
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Em relação ao timing disso, estamos esperando para ver como vai ficar a dinâmica de
área de venda para tomar a decisão.
Outra questão, acho que é outro bloco, é outro momento, é a discussão relativa ao
0+8. Na hora em que olhamos nossa participação de venda de juros, excluindo os
efeitos pontuais das promoções que fazemos de 0+10 para cama, mesa e banho,
0+10 para relógios e 0+10 para inauguração de lojas, a participação da venda com
juros manteve-se praticamente a mesma.
É claro que sabemos que o movimento é relativamente recente, mas ainda não
sentimos um impacto nesta participação na venda com juros dentro da operação do
private label.
E eu acho que aí sim, nessa questão do 0+8 precisa se avaliar com cuidado a
dinâmica da área de vendas, como o cliente vai se comportar perante essa nova
situação. Claro que temos feito alguns estudos, mas essa decisão fica mais para
frente. Nós queremos primeiro acompanhar com muito cuidado qual será a dinâmica
em área de vendas.
Felipe Oliveira:
Está ótimo. Muito obrigado, Tulio.
Guilherme Mazzilli, Ashmore:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, queria falar um pouco da margem bruta.
Queria ter uma ideia do que vocês esperam para frente de margem bruta. Vocês
vinham até o ano passado em um trabalho de forte ganho de margem bruta de varejo,
no começo deste ano ela deu uma voltada, e agora você tem o primeiro trimestre do
ano de recuperação. Podemos esperar um crescimento dessa margem para 2013 para
frente? O que você acha que é a magnitude disso? Essa seria minha primeira
pergunta. Obrigado.
Tulio Queiroz:
Bom dia. Toda essa questão que envolve o crescimento de margem bruta, sem dúvida
alguma, é uma das principais prioridades do Grupo. Sabemos que nós temos um
modelo integrado, um modelo que busca a obtenção de maiores margens brutas por
conta de um lead time mais curto. Isso é importante para qualquer varejista, e neste
momento para nós, o acompanhamento desse indicador é ainda mais importante.
Você está correto, o desempenho de margem bruta do Grupo nos últimos anos foi
muito forte. Saímos de uma margem bruta de mercadorias de 46% em 2006 e
atingimos 53% em 2011; estou falando de anos fechados. Para esse 1S, por conta de
uma série de razões, da dinâmica do varejo do 1S, tivemos um pouco mais de
dificuldade; houve uma pressão de nível de concorrência mais forte, principalmente
também no 2T, e agora, no 3T, volta a aparecer com força essa expansão de margem.
Acho que a notícia mais importante desse crescimento de margem bruta desse 3T é o
motivo desse crescimento. Desde o final do ano passado, a Companhia fez um
esforço muito grande de controle de custos de produção, de revisão de processos.
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Nós levamos para o nível industrial o mesmo know-how de controle orçamentário já
testado e aprovado no varejo. O resultado foi excelente, haja vista o efeito em caixa.
Esse é um dos motivos de a Companhia manter praticamente o mesmo endividamento
líquido ano contra ano, mesmo com patamar de investimento forte.
O que aconteceu como consequência disso? Houve um ajuste do quadro de
colaboradores, mas claro que pensando em mais produtividade, houve um ajuste de
consumo de matéria-prima, houve uma melhor adequação de relacionamento com
fornecedores, houve uma maior concentração de produção na Guararapes de
produtos de maior valor agregado; trouxemos mais moda para dentro das plantas de
produção, onde faz sentido o lead time.
Deixamos parte dos produtos básicos que não necessitam de um lead time tão curto
para vir da Ásia. Foi uma readequação de fluxo de compras que trouxe muito efeito
para a margem bruta, principalmente desse núcleo de Guararapes.
Claro que isso leva um tempo para aparecer no accounting. Temos que lembrar que
isso é uma operação industrial; uma vez que sai uma safra de produtos com custo
menor isso entra para o estoque médio, e aí sim, quando vende, começa a entrar o
CMV e aparecer no accounting. Já vínhamos vendo que esse movimento ia acontecer
de maneira gerencial, e agora nesse 3T passa a aparecer nos números consolidados.
Acho que a tendência daqui para frente continua a mesma. Do que já vimos de 4T, é
um desempenho importante e positivo de margem, e a tendência está traçada. É claro
que é difícil traçar uma meta específica de todas as ações que estão sendo tomadas,
todo o processo de integração, que ainda tem uma série de coisas para acontecer;
toda a decisão de implementação de processos do nosso CD para fazer a reposição
por SKU também tem muito a contribuir nessa questão da redução do lead time; toda
a questão de trazer mais variedade para área de vendas, com os equipamentos
mostrando muito mais variedade em vez de profundidade.
A combinação de todos esses elementos visa única e exclusivamente a obtenção de
mais venda, mais margem e consequente redução do nível de estoque.
Nós já dissemos aqui algumas vezes, a nossa meta de médio longo prazo é chegar
mais próximo da margem bruta dos peers internacionais, que é na ordem de 60%, e
estamos trabalhando para isso. É um objetivo da Companhia que, sem dúvida alguma,
esse modelo integrado se ancora nessa questão: aumento de margem bruta, uma vez
que precisa também ser recompensado o capital adicional envolvido por conta da
integração.
Guilherme Mazzilli:
Perfeito, Tulio. A segunda pergunta, o Felipe perguntou do desempenho de 4T. O que
você viu em outubro? Outubro já está fechado? Eu sei que outubro é pouco relevante
para o trimestre, por conta do Natal, mas o que você viu de outubro.
A base nesse trimestre é a mais fraca do ano. O seu 4T11 foi o seu pior same-store de
2011. Você acha que nós podemos esperar uma recuperação? Você viu uma
recuperação já em outubro, ou você acha que esse patamar entre 5% e 7% é o que
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devemos visualizar? Ou o que visualizamos, se você não quiser passar a informação
para frente.
Tulio Queiroz:
Guilherme, obviamente eu não gostaria neste momento de entrar especificamente no
número. O que eu posso mencionar é que o desempenho de outubro continua em um
cenário com feminino e masculino performando muito bem. Estes são, sem dúvida, o
carro-chefe tanto de contribuição de margem quanto de vendas. Ainda temos pontos
para acertar em relação à operação do lar, a calçado e ao infantil.
E colocando mais uma informação, acho que o desempenho de outubro está em linha
com o planejado pelo Grupo, sempre focando nisso. É claro que depois de um 3T
onde ficou clara uma diferença de performance entre esses departamentos, existe
muita pressão e muito trabalho para se detectar exatamente o que ocorreu nessa
questão específica de moda lar, calçados e infantil.
Obviamente eu não posso entrar em muitos detalhes numéricos, mas eu diria que o
número de outubro foi rigorosamente o número planejado pela Companhia.
Guilherme Mazzilli:
Só um ponto, então, voltando para o 3T: você algumas vezes que masculino e
feminino performaram bem. Você consegue dar uma ideia do tamanho da diferença
entre esses dois setores e lar e calçados, que você falou que performaram um pouco
pior?
Tulio Queiroz:
Consigo, Guilherme. O feminino trabalhou em dois dígitos nesse 3T, perto de 10%, o
masculino ficou entre a média do trimestre e o top de feminino, enquanto a moda lar,
calçados e o infantil ficaram nessa base inferior, abaixo da média de 5,6% reportada.
Acho que o lado bom é esse double digit de feminino e o masculino ainda robusto,
principalmente ancorado por um Dia dos Pais muito positivo.
Guilherme Mazzilli:
Obrigado pelas respostas, Tulio.
Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Tulio
Queiroz para as últimas considerações. Sr. Queiroz, prossiga com suas últimas
considerações.
Tulio Queiroz:
Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos e dizer que toda a
equipe está disponível para atendê-los no que for preciso. Muito obrigado, e tenham
todos um bom dia.
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Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados do 3T12 da Guararapes Riachuelo está
encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.
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