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Operadora:
Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Lojas Renner para discussão dos resultados referentes ao 2T10.
Informamos a todos os participantes que o áudio e os slides desta teleconferência estão
sendo
apresentados,
simultaneamente,
na
Internet,
no
endereço
www.lojasrenner.com.br, seção de Investidores na plataforma de webcast. Lembrando
que só serão aceitas perguntas ao palestrante via telefone.
Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência
durante a apresentação da Empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e
respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores
necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda
de um operador, digitando *0.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da
Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e
premissas da Diretoria da Lojas Renner, bem como em informações atualmente
disponíveis para a Companhia. Considerações futuras não são garantias de
desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois 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 conduzir a resultados que
diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Adalberto Pereira dos Santos, DiretorAdministrativo Financeiro e de RI. Por favor, Sr. Adalberto, pode prosseguir.
Adalberto Pereira dos Santos:
Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar a todos os participantes desta
teleconferência em que iremos comentar os resultados do 2T da Companhia. Estão
presentes comigo neste momento José Galló, nosso CEO, o querido José Carlos Hruby,
nosso ex-CFO, Paula Picinini, nossa Gerente de RI, e o Luciano Aguiar, Gerente Contábil
da Companhia.
Antes de passar à apresentação, gostaria de salientar alguns destaques do período
trimestral, onde observamos que a receita líquida total cresceu 14,4%, as vendas em
mesmas lojas atingiram mais 7,4%, o nosso lucro bruto aumentou 23,4%, com margem
bruta recorde de 51,4%, o resultado da nossa área de produtos financeiros foi 85,5%
maior, o EBITDA cresceu 57,8%, com margem EBITDA de 24,8%, e o lucro líquido foi
90,2% superior ao 2T09.
Vale destaque que tais crescimentos decorreram da combinação de uma série de fatores,
mas mais notadamente de um ambiente macroeconômico favorável, com níveis de
emprego e de confiança, e disponibilidades de crédito que se mantiveram estáveis ou
crescentes; um bom desempenho de vendas, consequência da boa aceitação das nossas
coleções nas diferentes regiões do País; iniciativas operacionais adotadas ao longo dos
últimos anos ligadas ao desenvolvimento da cadeia de suprimentos, melhoria nas
composições de estoques e planejamento de compras, contribuíram e acreditamos que
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deverão continuar contribuindo para a melhor margem bruta da nossa operação de
varejo.
E finalmente, o melhor desempenho da operação de nossa área de produtos financeiros,
resultante da combinação de uma melhor performance de crédito e uma maior
assertividade na composição da carteira dos produtos oferecidos.
Iniciando a apresentação pela página três, vemos a receita líquida de venda de
mercadorias, que no 2T atingiu R$630 milhões, uma alta de 13,6% sobre igual período de
2009, e com as vendas mesmas lojas tendo crescido 7,4%. Considerado o semestre, a
receita líquida de vendas atingiu R$1,1 bilhão, e as vendas em mesmas lojas foram
10,5%, comparado com -4% em 2009.
Tal desempenho, conforme destacado, está atrelado à boa aceitação das coleções, uma
melhor composição dos estoques e a variáveis macroeconômicas, com indicadores
positivos de emprego forma e maior nível de confiança.
Na página quatro vemos a produtividade das lojas, onde a receita líquida de venda de
mercadoria por m² apresentou um crescimento de 5,8% em relação ao 2T09, e 7,8% na
composição semestral. Esse desempenho é resultante da melhora continuada de vendas
e composição de coleções, que conjuntamente mais que compensaram a diluição
oferecida pela expansão na área de vendas.
Na página cinco, à esquerda, ilustramos no mapa a localização das 125 lojas em
operação em 30 de junho último. O gráfico à direita mostra que contávamos naquela data
com 259.400 m² de área de vendas, número este 7,8% superior à posição em junho de
2009.
Na página seis, temos a demonstração do lucro bruto, da venda de mercadorias e da
margem bruta da operação varejo, mostrando que o lucro bruto atingiu no trimestre
R$324,1 milhões, correspondente a uma margem bruta na operação varejo de 51,4%, um
importante crescimento de 4,1 p.p, ante os 47,3% verificados no mesmo período do ano
anterior. No semestre o lucro bruto atingiu R$542,7 milhões, com margem
correspondente de 50,7%, ante 47,3% do ano anterior.
Já destacado, melhorias operacionais no processo de compras e planejamento, maior
desenvolvimento na cadeia de suprimento, e a melhor composição nos estoques
contribuíram para as margens apresentadas.
Na página sete, apresentamos as despesas com vendas, as quais totalizaram no 2T
R$141,8 milhões, correspondendo a 22,5% da receita líquida, ante 23,7% no 2T09.
Considerados os números do 1S, as despesas com vendas totalizaram R$261,2 milhões,
ante R$248,1 milhões no 1S09, correspondendo a 25,3% da receita líquida, ante 27% no
1S09. Tais ganhos estão relacionados principalmente à estrutura de despesas com
vendas adotada pela Companhia a partir de 2008, assim como o permanente foco na
racionalização das despesas em geral.
À direita da página podemos ver as despesas médias por loja, as quais apresentaram
redução de 1,5% no 2T10, passando de R$1,170 milhão para R$1,153 milhão. No
semestre houve uma pequena variação positiva, de 0,4%,passando de R$2,206 milhões
para R$2,214 milhões.

2

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T10
Lojas Renner (LREN3 BZ)
30 de julho de 2010

Na página oito temos as despesas gerais e administrativas, as quais alcançaram no 2T10
R$50,1 milhões, ante R$46,2 milhões no 2T09, respectivamente 8% 8,3% da receita
líquida de vendas. No semestre tais despesas alcançaram R$91,1 milhões, ante R$84,2
milhões no 1S09, com a participação sobre a receita líquida reduzindo-se de 9,2% para
8,5%.
À direita da página percebe-se que houve uma melhoria de 0,8% no custo médio por loja
no 2T10 quando comparado com o 2T09, e de 0,7% na comparação semestral. Tais
reduções refletem principalmente os contínuos esforços da Administração na
racionalização dos custos corporativos.
A seguir temos, na página nove, o resultado da nossa área de produtos financeiros, que
no 2T10 atingiu R$31,5 milhões, 85,5% maior que o mesmo período do ano anterior,
representando 20,2% do EBITDA total do trimestre. No semestre, esse resultado foi de
R$63,9 milhões, ante R$43,5 milhões do 1S09, um incremento importante de 47% e uma
representatividade do EBITDA geral da Companhia.
Os números apresentados decorrem do melhor desempenho das operações de
empréstimo pessoal, financiamento de vendas e dos seguros, aliados a uma melhor
performance de crédito.
Chamo a atenção para o fato de o Cartão Renner ter apresentado no 2T10 perdas de
3,6% sobre a receita líquida geral de vendas, ante 4,7% no 2T09, e 3,9% no 1S ante
4,7% do 1S09.
Na página dez temos o EBITDA total da Companhia, que no 2T10 atingiu R$156 milhões,
com um importante incremento de 57,8% sobre o ano anterior. A margem EBITDA atingiu
no mesmo período 24,8%, versus 17,8% no 2T09. Considerando o semestre fechado, o
EBITDA foi de R$232,6 milhões, com um importante crescimento de 65,1% sobre o 1S09.
A margem EBITDA no semestre, por sua vez, atingiu 21,7%, versus 15,4% do 1S09.
Esses aumentos devem-se, conforme já destacamos, a uma combinação de um
ambiente macroeconômico mais favorável, uma aceitação cada vez maior das nossas
coleções, e à maturação de importantes iniciativas operacionais implementadas ao longo
dos últimos anos e que refletiram em um crescimento de nossa margem bruta. Devem-se
também à diluição das despesas, sobretudo à estrutura de custos fixos adotada no ano
passado, e aos maiores resultados gerados na área de produtos financeiros.
Na página 11 temos o EBITDA da operação varejo, apresentando um aumento de 52,2%
no 2T10, tendo passado de R$81,8 milhões para R$124,5 milhões, com uma margem
EBITDA que alcançou 19,8%, contra 14,7% no 2T09. Considerado o semestre fechado, o
EBTIDA do varejo atingiu R$168,7 milhões, antes R$97,4 milhões do 1S09, com o
importante crescimento de 73,2% e uma margem EBITDA atingindo a marca de 15,8%,
ante 10,6% no mesmo período de 2009.
O resultado financeiro líquido da Companhia no 2T, apresentado agora na página 12,
atingiu R$3,6 milhões positivos, ante um resultado de R$-3 milhões no 2T09, e que são
decorrentes, basicamente, de uma maior disponibilidade de caixa. Considerado o
semestre fechado, o resultado financeiro foi de R$5,6 milhões, ante R$-7 milhões no
mesmo período do ano anterior.
Na parte inferior da página apresentamos o caixa líquido no final do período, que foi de
R$209,3 milhões, contra R$243,1 milhões no final do 1T10.
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Os empréstimos e financiamentos totais atingiram em 30 de junho R$149,9 milhões, dos
quais R$110 milhões referentes a linhas de crédito de curto prazo para financiamento de
clientes inadimplentes, e R$39,8 milhões referentes à captação de recursos de longo
prazo junto ao Banco do Nordeste.
Na página 13 temos o lucro líquido da Companhia, que no 2T10 atingiu R$91 milhões,
ante R$47,8 milhões no 2T09, um crescimento importante, 90,2%, e correspondendo a
14,4% da receita líquida, ante 8,6% no 2T09. Considerado o semestre, o lucro líquido da
Companhia atingiu R$127,9 milhões, ante R$58,7 milhões do mesmo período do ano
anterior, representando um crescimento de 117,9% e correspondendo a 11,9% da receita
líquida, ante 6,4% do 1S09.
Considerando o retorno sobre os capitais investidos, o ROIC, a Companhia atingiu no
2T10 10,5%, ante 6,7% no 2T09; e considerado o 1S fechado o ROIC atingiu a marca de
15,5%, ante 8,7% no 1S09.
Na página 14 fazemos menção aos investimentos realizados no 2T, os quais atingiram o
montante de R$20,6 milhões, e no semestre tais investimentos totalizaram R$36,4
milhões, dos quais R$23,1 milhões relativos a investimentos em novas lojas.
Indo agora para a página 15, apresentamos o nosso plano de expansão, onde fazemos
referência às lojas inauguradas no 2T10, com destaque para a loja de rua aberta na
Avenida Paulista, em maio.
Nas tabelas à direita mostramos ainda as lojas que serão inauguradas no 2S10, sendo
que eu agosto inauguraremos uma loja no Shopping Center Capim Dourado, em Palmas,
Tocantins; no mês de outubro uma loja no Boulevard Shopping Center, em Belo
Horizonte, Minas Gerais; em novembro será a vez das lojas no Shopping Boulevard São
Gonçalo, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, uma no Salvador Norte Shopping, em
Salvador, na Bahia, uma no Shopping Granja Viana, em Cotia, São Paulo, uma no Real
Plaza Shopping Center, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completando assim 11
lojas em 2010 no formato tradicional.
Neste semestre, além das lojas já mencionadas, iremos inaugurar também outras três
lojas piloto do modelo compacto, sendo uma no mês de outubro, no San Pelegrino
Shopping Mall em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e duas no mês de
novembro, sendo uma no Shopping Center Paralela, em Salvador, na Bahia, e outra no
Franca Shopping Center, em Franca, São Paulo.
Como podemos ver, estamos dentro do cronograma proposto, inaugurando as primeiras
lojas compactas, e decidimos aproveitar a oportunidade para abrir uma em cada região
do País, de forma a ofertar os modelos nos mais diferentes mercados: Sul, Sudeste e
Nordeste do Brasil.
Na página 16 temos uma síntese do nosso balanço patrimonial. Destacamos a evolução
do nível de liquidez da Companhia, bem como certa estabilidade percentual nos estoques
e recebíveis vis-à-vis um incremento no financiamento oferecido pelos fornecedores,
indicando uma melhor gestão do nosso capital de giro.
Na página 17 fazemos referência a algumas informações do Cartão Renner, onde se
pode ver no gráfico, na parte superior, que atingimos em 30 de junho último 16 milhões
de cartões emitidos, com um crescimento de 11,8% sobre a base existente no 2T09. O

4

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T10
Lojas Renner (LREN3 BZ)
30 de julho de 2010

ticket médio das vendas, na parte inferior, atingiu R$138,80 no último trimestre,
apresentando um crescimento de 7,4% em relação ao 2T09. Considerado o semestre, o
ticket médio atingiu R$128,31, um crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período
do ano anterior.
Na parte superior da página seguinte, página 18, mostramos a distribuição das vendas no
2T10 por forma de pagamento, onde o Cartão Renner foi responsável por 57,8% das
vendas totais, apresentando uma redução menor em relação ao 2T09, onde tivemos
61,5%.
O grande número de novas lojas, com menor penetração de cartões no início de
operações e uma maior concorrência de cartões de crédito tradicionais, continua sendo a
maior causa dessa redução.
Não obstante, eu gostaria de chamar a atenção ainda no 2T10 para o crescimento na
participação da condição 0+8 com encargos, que representou 13,4% das vendas ante
12,1% no 2T09.
Na parte inferior, onde temos a análise do semestre, mostramos que o Cartão Renner foi
responsável por 57% das vendas totais ante 60,7% no 1S09. No período, a participação
da condição 0+8 com encargos teve um importante crescimento, passando a representar
13% das vendas, ante 10,8% no 1S09.
Na página 19 vemos uma evolução no quadro funcional, que atingiu um total de 11.671
colaboradores em 30 de junho último, número este 15,8% superior ao de junho de 2009.
Este aumento decorre da inauguração das lojas, ocorrida nos últimos meses, assim como
da recomposição de quadros das lojas já existentes após o período de crise.
O plano de expansão mais agressivo também demanda um maior número de
contratações para suportar o aumento de lojas previsto com o início do projeto das lojas
compactas.
Gostaria de salientar que, mesmo com esse crescimento, vocês poderão observar no
gráfico, o número médio de colaboradores por loja ainda é menor que o apresentado
mesmo no período pré-crise.
Na página 20, demonstramos no gráfico a valorização das ações das Lojas Renner,
negociadas sob o código LREN3, na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Nos últimos 12
meses, as ações passaram de R$21,62 para R$49 em 30 de junho último, uma
significativa valorização de 126,6% versus os 18,4 p.p. apresentados pelo Ibovespa.
Por último, gostaria de fazer um breve comentário sobre o cartão co-branded. Estamos
hoje com aproximadamente 600 colaboradores testando o novo produto; nas próximas
semanas intensificaremos esse teste, ampliando o uso para 5.000 colaboradores. Após
esta fase inicial e confirmadas as funcionalidades do produto e o perfeito uso,
passaremos então a ofertá-lo à base de clientes Renner, que já são usuários do nosso
cartão private e foram selecionados conforme métricas pré-estabelecidas de risco e credit
score. Nossa estimativa é de que em setembro teremos os primeiros clientes externos
recebendo os cartões.
Estes foram os nossos comentários, e a partir de agora estamos disponíveis para
responder as suas perguntas. Muito obrigado.
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Fábio Monteiro, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta com relação à abertura de lojas. Eu
queria saber como está a busca de pontos para a abertura de lojas para o ano que vem e
quantos contratos já estão assinados.
E queria também saber como será em termos de shopping e rua. Porque das 14 lojas
que vocês estão abrindo este ano, tem a loja da Paulista e as demais são em shopping.
Como é a cabeça de vocês para 2011 com relação a isso?
Além disso, com relação às lojas compactas, se tem alguma mudança nos planos para
2011, se vocês estão confortáveis com as 15 ou se acham que pode ser mais ou um
pouco menos. Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Boa tarde. O plano de expansão em relação ao 2S está totalmente confirmado, a
abertura das lojas que ainda faltam. Para o ano que vem, eu diria que de 70% a 80% dos
pontos também já estão confirmados. Não temos tido nenhum problema em achar os
pontos adequados; pelo contrário, desde que anunciamos o plano das compactas nós
temos recebido uma série de ofertas de pontos em vários pontos do País.
Confirmada também para o ano que vem a proporção, a princípio em aproximadamente
dez tradicionais e 20 compactas; este número pode oscilar em torno disso. E não temos
uma pré-definição de quantas serão em rua e quantas serão em shopping. É claro que
isso é um processo bastante dinâmico, depende da disponibilidade dos pontos.
Fábio Monteiro:
OK. Outra questão, com relação à base de cartões: vocês têm uma abertura de como
está crescendo essa base por região e se está aumentando a penetração fora do Sul? O
que vocês estão esperando? E como o co-branded pode ajudar nisso? Se puder passar
alguma ajuda neste sentido. Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Normalmente não damos disclosure desse número, mas é normal você avaliar que nas
regiões em que a Empresa é mais nova, que você tem uma penetração menor, você
consegue ter um crescimento maior. Então, nas regiões Centro-Oeste, na região Sudeste
e na região Nordeste, é claro que o crescimento do volume de cartões é maior do que na
região Sul, onde nós estamos desde o nosso nascimento.
Fábio Monteiro:
Mas dá para imaginar que também a venda lá, como algumas lojas estão em processo de
maturação, em relação ao tamanho das vendas lá também é um crescimento maior?
Adalberto Pereira dos Santos:
A tendência é que onde você tem uma praça nova, todos esses índices de crescimento
sejam maiores. Você consegue fazer uma evolução maior na base de cartões e o samestore também tende a ser maior.
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Mas eu chamo a atenção para o co-branded, que está sendo lançado agora no 2S, deve
entrar em operação, e aí sim acreditamos que estaremos “offsetando” essa tendência de
queda no cartão private.
Fábio Monteiro:
OK. Por último, uma pergunta sobre a margem bruta, que foi excepcional. Queria
entender: vocês citaram uma série de iniciativas que foram feitas com muito sucesso, e
vocês deram uma indicação no release de que era sustentável, e também agora, no seu
speech, você falou até que poderia ter espaço para mais expansão. Você pode dar uma
ideia de todas as iniciativas, qual delas pode ainda gerar ganhos de margem bruta? E se
puder passar alguma magnitude também. É isso. Muito obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Fábio, quando nós falamos em margem sustentável, falamos em uma margem ao longo
do ano perseguindo aquele nosso goal, que é chegar aos 50%. Não damos essa batalha
como vencida, continuamos lutando para chegar aos 50%. É claro que você tem essa
participação maior no inverno, que normalmente é contrabalanceada por uma margem
menor no 3T, que está chegando.
Iniciativas: uma melhor composição de importados versus nacionais, negociações mais
assertivas com fornecedores nacionais, melhor entendimento dos processos de
importação, e especialmente um entendimento de como funcionam mercados diferentes
como o Nordeste. Você tem a região Nordeste, que é um “país”; só para dar um exemplo,
mas o Brasil é cheio de pequenos países dentro dele. Você tem no Nordeste um frio
máximo de provavelmente no máximo 18º. Então, a coleção de frio para o Nordeste tem
que ser desenhada de forma diferente que a coleção de frio aqui para o Sul. Nós estamos
falando de uma coleção que começa a ser trabalhada com 14 meses de antecedência.
Então, essa assertividade do desenho dessa coleção é um item importantíssimo na
realização dessas margens e que nós vimos aprendendo a cada ano, inclusive com o uso
do RETEK, que é um produto que, como você sabe, quanto mais você usa, mais você tira
proveito, porque você vai mantendo registros do que você fez de certo e também de
errado, para não fazer mais.
Fábio Monteiro:
Está ótimo, Adalberto. Muito obrigado.
Gustavo Oliveira, UBS:
Bom dia a todos. Adalberto, a pergunta é em relação ao cartão de crédito. Se eu entendi
bem, durante esse mês de maio, durante o 2T, vocês aumentaram a taxa que vocês
cobram para os clientes. Mesmo assim vocês mantiveram uma boa penetração, estável
ou até crescente no 0+8, e vocês conseguiram estabilizar ou talvez crescer um pouco
também o 0+5, e no geral a penetração subiu.
No último trimestre nós discutimos que vocês estavam tendo uma queda de penetração
nas vendas no cartão até mesmo nas lojas mais maduras. Vocês estão fazendo alguma
iniciativa específica para pelo menos manter a penetração estável na base de vocês? Ou
melhorou por conta de certa produtividade? Como você ajudaria a entender essa melhora
na penetração das vendas nos cartões próprios?
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Adalberto Pereira dos Santos:
Nós realmente fizemos um reposicionamento da taxa, especificamente do 0+8. Apesar do
reposicionamento, não houve nenhuma reação negativa do público consumidor. A rigor
nós fizemos essa movimentação juntamente com outros players; alguns outros players,
inclusive, que já tinham feito essa movimentação, sem nenhum impacto maior.
Acreditamos que a tendência dessa participação do cartão private seja de estabilização.
E realmente, o que vai fazer a diferença daqui para frente será o co-branded. Se você
analisar a evolução do mercado mundial, o Brasil deve ter hoje, considerando todas as
formas de pagamento, alguma coisa perto de 20% de participação de cartões
embandeirados. Nos Estados Unidos esse número chega a 40%, 45%.
A tendência é que cada vez você tenha uma participação maior. Então, com o nosso cobranded, além de apresentarmos uma evolução, que na realidade nós consideramos uma
evolução no nosso cartão no private. É um private que você pode usar dentro da nossa
loja e fora; você terá um plástico único com dupla funcionalidade.
Então, além de oferecer um produto novo para as nossas clientes, nós também nos
posicionaremos para fazer parte desse crescimento de mercado de cartões de crédito,
que deve seguir o mesmo caminho do mercado americano.
Gustavo Oliveira:
Certo. Mas hoje essa estabilidade pode ser mesmo uma flutuação, hoje não tem uma
iniciativa específica para manter a estabilidade, a não ser quando vocês lançarem o cobranded.
Adalberto Pereira dos Santos:
Sempre fazemos ajustes internos na nossa operação, na oferta do nosso produto, e nós
acreditamos que com isso, sim, também ajudamos a “offsetar” um pouco essa queda.
Gustavo Oliveira:
OK. Era só isso. Obrigado.
Juliana Rosenbaum, Itaú:
Bom dia a todos. Eu queria explorar um pouco a parte de despesa, queria entender o que
ainda tem sido feito de novo dentro das lojas para que as despesas continuem caindo em
termos nominais, e se de alguma forma, quando você olha para essa loja você acha que
o nível de serviço que foi ajustado lá atrás, com todo o processo de controle de custo,
chegou a um ponto em que está apertado demais e talvez precise dar uma afrouxada,
contratar mais funcionários; se tem alguma coisa que talvez esteja muito restrita e
possamos ver mudando daqui para frente.
Adalberto Pereira dos Santos:
Boa tarde, Juliana. Você falou um negocio extremamente importante, que é nível de
serviço. Em uma empresa como a nossa, em que um dos principais valores, eu diria até o
primeiro, é a questão do encantamento, vemos nisso o primeiro mandamento da nossa
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Bíblia, com certeza, não adianta você querer fazer redução de custo e sacrificar o nível
de serviço na loja. Isso tem um limite.
Outra coisa que tem que ser observada é a seguinte: uma loja que, vou dar um número
sugestivo, fatura R$15 milhões por ano e começa a crescer muito, passa a faturar R$20
milhões, R$25 milhões, o primeiro passo que você tem que dar, a primeira iniciativa que
você tem que tomar é efetivamente aumentar os quadros na área de venda para manter
o nível de serviço.
Então, a racionalização nessa questão tem que ser vista com muito cuidado, para você
não ter essa ruptura no seu nível de serviço. Acreditamos que algumas iniciativas como
padronização de processos talvez nos ajudem bastante daqui para frente, principalmente
em um momento em que partimos para uma expansão mais acelerada.
E gostaria de lembrar que há dois anos fizemos uma alteração importante na forma de
pagamento da nossa equipe de vendas, quando a maior parte da remuneração passou a
ser fixa, e não variável juntamente com as vendas. Isso por si só já garante uma
alavancagem operacional.
Juliana Rosenbaum:
Perfeito. Minha segunda pergunta é em relação ao nível de margem bruta; obviamente
estamos vendo um nível bastante confortável de margem. De alguma forma, quando
vocês olham para a margem, vocês veem que existe espaço de, de repente, ser um
pouco mais promocional em alguma região e trabalhar com um preço de repente um
pouco mais descontado para tentar ter uma resposta mais expressiva em termos de
crescimento de venda, ou você acha que essa margem bruta é o que é e não tem espaço
para cair um pouco ou para crescer um pouco mais? Obrigada.
Adalberto Pereira dos Santos:
Juliana, nosso entendimento é que você não tem elasticidade em relação a preço com
pequenas variações no ticket. Talvez, para ter alguma resposta de custo você tenha que
partir para alguma coisa em torno de 20%, 30%, e aí mudaríamos o nosso foco de
clientes.
Então, vou repetir o que eu falei anteriormente, acho que as margens são confortáveis,
mas vão exigir um sobre esforço para a conseguirmos chegar ao nosso goal ao final do
ano. Elas são confortáveis porque nós tivemos um inverno, aqui no Sul principalmente,
muito bom. Aconteceu um fenômeno diferente no ano anterior, que o frio não foi
concentrado em junho, ele se estendeu um pouco para julho. Então, para nós está sendo
uma surpresa excepcional. Nós começamos julho também muito bem.
Mas não acredito que tenhamos espaço significativo para corte de margem. Como eu
falei, para ter alguma resposta em fluxo, teria que ser alguma coisa agressiva.
Quando você vende moda, tem um range; a pessoa entra em uma das nossas lojas, eu
mesmo entrei e fiquei extremamente feliz com a nossa coleção para o Dia dos Pais, fiquei
encantado, e a pessoa não deixa de comprar por uma diferença, um gap entre 10%
abaixo e acima. É muito emocional a questão da compra da roupa. Não é commodity. O
nosso entendimento é mais ou menos esse.
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Juliana Rosenbaum:
Perfeito. Muito obrigada.
Julia Rizzo, GAP Prudential:
Boa tarde. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas, uma mais específica
para a área de crédito. Você poderia compartilhar um pouco conosco como tem sido as
novas safras dos clientes, principalmente no cartão? Aquele first payment default, se ele
tem melhorado ou piorado, muito no sentido de que tem saído bastantes informações do
Serasa mostrando uma piora na qualidade, o que não tem refletido nos resultados, nem
mesmo nas perspectivas de muitos dos Bancos. Eu queria pegar um pouco da visão de
vocês sobre isso, e como isso se aplica para a base de clientes das Lojas Renner.
Adalberto Pereira dos Santos:
Boa tarde, Julia. Eu gosto de partir para essa análise do risco de crédito sempre de forma
mais macro. Essa questão da possível elevação do nível de endividamento do brasileiro,
que alguns falam que chegou a 35%, mas tem outro estudo a partir do Banco Central que
mostra que, em função tanto do crescimento do PIB per capita quanto da distribuição de
renda, uma melhoria significativa do índice de Gini, o comprometimento médio do salário
do brasileiro continua em torno de 20%. Essa é uma variável macro que nos deixa
relativamente tranquilos.
Olhando para dentro de casa, o que você tem? Você tem uma participação nas perdas
efetivas – já estou olhando o final do túnel – que caiu de 4,7% ano passado para 3,6%
este ano. Isso confirma que o que nós fizemos em períodos passados está correto.
Associado a isso, quando eu olho para frente eu vejo um M+1, principalmente o dois,
para 60 dias, no nível mais baixo dos últimos cinco anos. E aquele acompanhamento que
nós temos de safras, que você conhece, que é o M+5, também, em um nível mais baixo e
com projeção declinante. Isso, de certa forma, nos deixa bastante confortáveis em
relação ao que temos feito em crédito.
Eu gostaria de ressaltar aqui que em nenhum momento optamos por fazer redução de
crédito. O que fazemos é que a cada dois ou três meses rodamos nosso sistema de
behavior, ele vai lá e analisa 600 variáveis do modelo de crédito dos nossos clientes; em
alguns casos ele faz uma redução, em alguns casos ele faz um incremento de crédito.
Isso tudo tem nos deixado bastante confortáveis com o nosso modelo.
Julia Rizzo:
Excelente. Muito obrigada por dividir isso comigo. Tenho mais uma pergunta: desde
2007, ou desde sempre que o 2T em termos de resultado de crédito, em termos nominais
e absolutos, é um pouco menor do que o 1T, e o 3T é sempre o melhor de todos.
Este ano de 2010, que tem sido um ano fantástico para a Renner especificamente, o
resultado de crédito também surpreendeu em termos absolutos, foi praticamente igual ao
do 1T. E eu queria entender um pouco para frente se mudou a sazonalidade, se tem
alguma coisa que talvez o 3T não se distancie tanto do 2T, não seja tão maior que o resto
do ano, ou se a sazonalidade se mantém e simplesmente mudamos de patamar.
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Adalberto Pereira dos Santos:
Eu acho que tem as duas coisas. A sazonalidade se manterá. Você tem as vendas do
Natal, que tem um peso grande, e a diferença dela vai impactar lá na frente. Mas é uma
sazonalidade que estará em uma curva abaixo; você terá uma curva sempre abaixo dos
anos anteriores.
Julia Rizzo:
OK. Então, você acha que provavelmente o saldo do 3T será melhor do que o do 2T, não
que migrou do 3T, não adiantou um pouco esse resultado. Está ótimo.
Adalberto Pereira dos Santos:
Eu acho que estamos em um novo patamar.
Julia Rizzo:
OK. A última pergunta é o impacto da Copa do Mundo; eu tenho feito essa pergunta para
quase todos os varejistas. Vocês fizeram algum tipo de estimativa ao longo do trimestre,
as vendas de abril, maio e junho? Se vocês puderem abrir para dizer o quanto a Copa do
Mundo realmente afetou as Lojas Renner.
Adalberto Pereira dos Santos:
Eu não tenho um número redondo para lhe passar, mas posso dar em linhas gerais o que
aconteceu. Nos planejamos para a Copa, tínhamos algumas coleções, principalmente
infantil, específicas para atender o nosso cliente, com camisetas e alguns produtos. Mas,
além da Copa, você tem também a base comparativa em relação ao ano anterior; que
você começa em abril e maio bem fraco, a base comparativa no ano anterior negativa, e
em junho do ano passado você começa com mais de 10%.
Então, quando você compara com o ano anterior você tem um efeito declinante. Você
tem abril mais alto, maio um pouco mais baixo, e junho, que foi baixo, mas para a nossa
surpresa foi alguns pontos acima do que esperávamos.
Julia Rizzo:
Chegou a ser positivo, então. Não foi tão ruim quanto...
Adalberto Pereira dos Santos:
Foi positivo, e foi acima do que esperávamos.
Julia Rizzo:
OK. Ótimo. Tem alguma estimativa de quanto de tráfego vocês perderam nesses dias?
Adalberto Pereira dos Santos:
Naqueles dias em que o jogo era no meio da tarde, chegávamos a perder 30%, 40%, até
porque alguns shoppings simplesmente fechavam. Mas quando o jogo era de manhã, o
problema era menor.
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Julia Rizzo:
OK. Entendi. E o market share das sacolas?
Adalberto Pereira dos Santos:
Normal, continua constante, continuamos fazendo. Não detectamos nada de diferente,
não.
Julia Rizzo:
OK, muito obrigada. Parabéns mais uma vez.
Andrea Teixeira, JPMorgan:
Boa tarde a todos. Parabéns pelos resultados. Queria fazer três perguntas, Adalberto.
Com essa inteligência do RETEK e quanto os markdowns reduziram em função,
obviamente, de o tempo ter sido um pouco mais frio este ano, você pode quantificar o
quanto as promoções reduziram, o quanto que potencialmente esse frio influenciou? Não
sei como será o tempo daqui pra frente; mas se houver uma situação normalizada, você
teria uma expansão não tão forte quanto esses 4 p.p. que você teve na margem bruta?
A segunda pergunta, sobre os alugueis, se vocês estão vendo nessas lojas novas uma
pressão com aluguéis mais altos, que é o que temos escutado dos outros varejistas.
E por último, a terceira pergunta é sobre importados. Eu sei que vocês estavam migrando
para uma quantidade maior, o que tem influenciado muito, obviamente, na coleção de
outono/inverno para a margem expandir, mas na coleção de verão não tem tanto
importado. Mas ano contra ano, observando a sazonalidade, quanto vocês devem
aumentar de percentual de importado? Obrigada.
Adalberto Pereira dos Santos:
Boa tarde, Andrea. Em relação à questão dos markdowns, não damos disclosure deles.
O que a gente pode esperar é, com essa migração do inverno de junho para julho uma
margem, volto a repetir, com a sazonalidade que você tem no 3T, mais baixa, mas como
a demanda por roupa de frio continua alta no Sul, isso deve beneficiar a nossa margem.
Paralelo a isso, já estamos com a coleção da nova estação também disponível na loja,
então, esta,os conseguindo vender inverno e a nova coleção também, ao mesmo tempo.
Isso vai, com certeza, nos dar um começo de 3T muito melhor.
Em relação a alugueis, como começamos o nosso projeto no ano passado, já
trabalhamos em nossas simulações com um preço de aluguel que, coincidência ou não, é
exatamente o que estamos verificando agora, no fechamento. Então nós não estamos
sendo prejudicados por preços de alugueis acima do que nós havíamos projetado. Está
exatamente em linha com o que tínhamos projetado e, volto a repetir, não temos tido
dificuldade para encontrar pontos. Pelo contrário, temos tido várias ofertas de ponto,
principalmente em pontos de rua, locais bastante interessantes.
A questão dos importados, é o seguinte: no ano passado tivemos efetivamente uma
participação maior de importados por conta da crise, que nos fez cortar um pouco os
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nacionais no começo do ano etc. Este ano já estamos voltando a um patamar de
normalidade, e no total do ano devemos manter o percentual de 15% de importados e
85% de nacionais.
Andrea Teixeira:
Perfeito. Adalberto, sobre essa questão da venda, eu entendo que você não tenha feito o
markdown, mas, por outro lado, você ainda tem estoque suficiente, dado que essa
coleção que você fez agora foi programada ano passado, e acho que ninguém pensaria
que o Brasil estivesse crescendo também. Você está tendo falta de estoque? Essa é uma
das perguntas. Em outras palavras, você considera que o ritmo que vimos no 2T, tanto
para receita quanto para margem, deve continuar neste ano? Pelo que eu entendi até
agora, pelo tom do call, me parece ser esse.
Adalberto Pereira dos Santos:
Andrea, você falou em um ponto importante. As pessoas normalmente falam do
markdown e nunca lembram do tal do stockout, que é ter o cliente na loja e não ter
produto. Acho que um dos grandes segredos do varejo é você dominar essa questão de
você ter a quantidade exata; nem mais e nem menos.
Se você me pergunta se os clientes vão sentir falta do produto na loja, vai depender de
quanto o frio vai se estender. Se ele se estender até agosto, vai faltar para as outras
lojas. Nós nos preparamos para um frio que era para acabar em junho, ele se estendeu
um pouco em julho e ainda temos alguma coisa, está vendendo muito bem, com o preço
bom.Mas se o frio se estender até agosto, vai faltar produto inverno.
Andrea Teixeira:
E vocês estão entrando com a coleção dia 15 de agosto?
Adalberto Pereira dos Santos:
Já tem alguma coisa entrando nas lojas.
Andrea Teixeira:
OK. Perfeito. Muito obrigada. E sobre a margem, Adalberto? Você acha que, então, dado
esse comentário que você fez sobre os alugueis e todo o comentário que você tem feito
sobre a parte fixa das despesas, você considera que as margens de modo geral vão se
comportar com a mesma ordem de magnitude de melhora? Observando a sazonalidade,
claro.
Adalberto Pereira dos Santos:
Com certeza não vamos continuar com o EBITDA fechado no ano nesse nível que nós
alcançamos no trimestre. É um EBITDA maior que o do ano passado, e você tem o efeito,
principalmente agora no 3T e 4T, de alguma pressão já dos ajustes de quadro para
suportar as lojas compactas. Então, você vai ter um pouco mais despesa administrativa.
Na questão da margem também, você tem uma pressão na margem bruta, você tem a
pressão da menor margem do 3T. Então, eu vou repetir o que eu falei no início da
conferência, uma margem bruta de 50% continua, para nós, sendo um goal pelo qual nós
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vamos lutar. E um EBITDA também alto, mas talvez não chegue a R$20 milhões. Nós
vamos continuar lutando para chegar.
Andrea Teixeira:
OK. E por último, você acha que tem espaço para os competidores reduzirem a taxa dos
8x, que está um pouco elevada em função do aumento da Selic?
Adalberto Pereira dos Santos:
Não acredito, não. Nós temos monitorado o movimento do mercado, mas não temos
observado. Até porque essas taxas têm que ser diversificadas. Quando você faz o
breakdown do resultado de um produto financeiro, uma grande parte da margem vai para
cobrir inadimplência, que evidentemente quanto maior o prazo do produto e quanto maior
a taxa, maior inadimplência você tem.
Mesmo com taxas declinantes, a inadimplência é uma parte importante do seu custo. A
outra parte importante é para cobrir tributos. Então, nós não temos observado nenhuma
movimentação no sentido de redução de taxa, não.
Andrea Teixeira:
OK. Muito obrigada.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Boa tarde. Parabéns pelos resultados. Só uma pergunta, em relação ao capital de giro:
os seus dias com recebíveis e dias de estoque aumentaram, mas ao mesmo tempo os
dias de contas a pagar também aumentaram. Eu gostaria de entender um pouco melhor
se foi em função das importações ou talvez daquela mudança de uma maior venda da
coleção de inverno, jogando isso mais para julho. Se você poderia, talvez, comentar um
pouco sobre isso. Obrigada.
Adalberto Pereira dos Santos:
Boa tarde, Irma. No longo prazo, quando nós olhamos prospectivamente, nós
observamos o capital de giro estável as alocações, e devem tender a estar estáveis. Não
houve nenhuma mudança importante na questão de prazo de fornecedores, prazo de
clientes e prazo de estoques. Pelo contrário, a cada dia eu tenho dito que nós temos
buscado reduções incrementais de capital de giro até em horas, porque de hora em hora
eu chego em 24 horas, o que me dá um dia, o que para mim é muito importante.
O que você tem exatamente nesse período é um pouco de aumento de estoque em
função dessa virada de coleção. A nova coleção já está nas lojas, chegou um pouco mais
cedo, o que tem sido bom para as margens. Então você tem aí uma sobreposição de um
resto de coleção de inverno para a coleção nova, o que é bom, porque é uma coleção
muito saudável, mas não quer dizer que nós vamos trabalhar com um nível de estocagem
mais alto.
E você tem do lado dos recebíveis uma participação maior do 0+8, que faz engordar um
pouco mais a conta de recebíveis. Volto a falar, não tem nenhuma mudança estrutural
nos prazos. Se houver, será para menor, para a melhoria da alocação em capital de giro.
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Irma Sgarz:
Está bom. Obrigada.
Marcel Moraes, Credit Suisse:
Boa tarde. Minha pergunta diz respeito ao ambiente competitivo. Adalberto, se o
management sentiu alguma intensificação na atividade de marketing e promocional por
parte da concorrência, e se por consequência isso teve algum impacto no same-store
sales da Empresa. Apesar de o resultado ter sido muito bom, o same-store sales fica um
pouco abaixo das outras empresas, pelo que nós estamos vendo. Então, esta é minha
pergunta.
José Galló:
Boa tarde, Marcel. A nossa forma de acompanhar aqui principalmente a concorrência,
tem alguns que são listados, então é mais fácil de acompanharmos, mas outros não;
então, nós temos nossa famosa “contagem de sacolas” aqui que nós fazemos todas as
quintas-feiras em todos os nossos shoppings, com todos os nossos concorrentes, e nós
não estamos sentindo alterações em relação aos números que vêm se apresentando e
se apresentaram no passado.
O que nós vemos realmente é um mercado extremamente grande para os cinco maiores
players. Então, tem tanta oportunidade de mercado que é difícil uma ação promocional
específica ser tão forte que possa afetar o mercado de outro concorrente, principalmente
no caso dos maiores players. Então, nós não estamos sentindo nada de anormal neste
sentido.
Marcel Moraes:
Certo. Galló, você acha então que para que vejamos um same-store sales talvez mais
próximo de double-digit no 2S você teria que ter alguma melhora em algum indicador
macro, ou isso poderia efetivamente vir da concorrência? Ou nenhum dos dois, não seria
o caso?
José Galló:
Acho que vai depender muito mais do nosso desempenho, do acerto das nossas
coleções, muito mais de medidas internas. Nós vamos ter no 2S um período de eleições;
normalmente nesse período de eleições há recursos, todo esse pessoal que se engaja
em campanhas e tudo o mais, e os próprios investimentos ajudam a movimentar o 2S;
nós vemos positivamente o 2S. E vai depender muito mais de nós, do nosso acervo de
coleções, da nossa assertividade em termos de coleções do que do mercado em si.
Marcel Moraes:
Está ótimo. Muito obrigado.
Rafael Burquim, Planner Corretora:
Boa tarde a todos. Minha primeira pergunta já foi respondida, era a questão de
importação. Vocês citam também como um ponto positivo para os bons resultados o
desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Eu queria ver com vocês como está esse
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desenvolvimento e se nós podemos esperar um ganho de margem também neste ponto.
Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Rafael, eu gostaria de chamar a atenção para essa questão da cadeia de suprimento
pelo trabalho que está sendo feito também na padronização das nossas atividades. Nós
temos feito um trabalho imenso de padronização de todas as operações e nós já
começamos a ver o resultado disso.
Um trabalho mais próximo também a fornecedores, no entendimento da operação deles.
Você tem uma cadeia de fornecedores bastante fragmentada, que alguns saíram da crise
descapitalizados. Então, é um trabalho bastante próximo de fornecedores.
Vejo espaço para ganhos incrementais, não grandes ganhos como esse que nós tivemos
nesse 2T e 1S. E nós vamos perseguir esses ganhos incrementais.
Rafael Burquim:
Está ótimo. Obrigado.
Gabriela Antice, Goldman Sachs Asset Management:
Boa tarde. Parabéns pelos resultados. Eu queria fazer uma pergunta sobre a margem de
EBITDA do varejo, e tentando olhar um pouco a diferença das lojas do Sul, maduras, com
relação ao resto. Então, se você olhar nesse 1S10 vocês estão entregando uma margem
de quase 16% no varejo, que é bem acima dos 13% mais ou menos que vocês vêm
entregando nos anos anteriores.
Minha pergunta é: se você olhar, das tuas 125 lojas, qual é o percentual, é 30%, 40%,
50% das lojas que estão abaixo dessa média de margem de, digamos, entre 13% e 16%
do varejo? E se vocês acham, pelo que vocês viram nas outras regiões, se realmente é
uma questão de tempo e que as lojas fora do Sul, ou seja, não maduras ainda, não tem
nenhuma razão para vocês não acharem que elas vão chegar a uma margem parecida
com as lojas maduras. Obrigada.
José Galló:
Gabriela, nós costumamos falar que nós temos três Renners: uma Renner mais
localizada no Sudeste e Sul, que são lojas mais maduras, de sete ou oito anos, nós
temos no meio do Brasil lojas com menos tempo de vida, e nós temos Norte e Nordeste.
Então, o que acontece é exatamente que há espaço, certamente a velocidade de
crescimento das receitas nessas regiões novas é maior do que no mercado mais
consolidado. Como consequência, há uma diluição maior dos custos fixos de cada uma
das lojas e um aumento da rentabilidade. Então, uma parte desse total está sendo
capturada exatamente por esses mercados mais novos, onde há o aumento da receita e
a diluição dos custos, e como consequência o aumento do EBITDA individual de cada
uma dessas lojas.
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Gabriela Antice:
Se eu puder complementar, o que eu estou querendo talvez tentar entender é se hoje em
dia você tem um montante significativo, ou seja, 30% ou 40% das lojas, seja o meio, o
Nordeste e o Norte, que estão com uma margem de varejo bem menor do que a sua
média, entre 16% que foi desse 1S, e acho que, como vocês vêm dizendo, vocês estão
em um novo patamar de margem, mas como tem muita coisa ainda para madurar ao
longo do tempo, que de fato os 13% que nós vimos nos últimos três anos de margem de
varejo, nós continuaremos vendo essa margem varejo subir exatamente por causa dessa
maturação. Só para dar uma ideia de magnitude, se você me falar que são 30% ou 40%
das lojas que têm uma margem varejo bem menor do que essa média.
Adalberto Pereira dos Santos:
Gabriela, boa tarde. Eu não diria uma margem bem menor do que essa média, mas
aproximadamente 60 lojas, 50% da nossa rede hoje tem menos de cinco anos. Mas não
dá para você fazer uma análise tão linear, porque você tem algumas praças em que,
apesar de serem novas, o desempenho das lojas é excepcional. Mas o número grosso
modo é esse, 60 lojas têm menos de cinco anos. Mais ou menos 50% da nova cadeia.
E a idade média da cadeia toda, se você computar as abertas este ano, com a primeira
loja, você terá uma média entre oito e dez anos.
Gabriela Antice:
Está ótimo. Obrigada.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Adalberto para as considerações finais.
Adalberto Pereira dos Santos:
Gostaria, mais uma vez, de agradecer o interesse pela Renner, a participação dos
analistas e do mercado como um todo, os investidores. Gostaria de passar a palavra aqui
para o Galló, que vai falar as últimas palavras para vocês.
José Galló:
Agradecer a todos. Adalberto, acho que você se saiu muito bem no primeiro desafio
neste call. Nós estamos olhando o futuro de forma bastante otimista. Nós temos coisas
boas no horizonte em termos de variáveis econômicas, e eu vejo também muito trabalho
interno na questão de melhoria de processos e de sistemas, e esse trabalho é o que
aparece, que muitas vezes muitas coisas acontecem internamente.
Eu particularmente valorizo muito a questão de processos e padronizações, que é algo
que nós temos investido pesadamente nos últimos dois anos, e que vão aparecendo
assim que essas rotinas e esses processos estão sendo implementados. Então, tendo
um mercado favorável e tendo aqui um time que está muito preocupado com melhorias
contínuas, tenho certeza de que nós vamos continuar não decepcionando os nossos
investidores.
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É uma responsabilidade muito grande. Cada vez que a barra sobe, nós assumimos novos
compromissos, mas podem ter certeza de que a equipe toda aqui está muito consciente
disso e todos nós aqui estamos envidando os nossos maiores esforços no sentido da
melhoria constante dos nossos resultados.
Muito obrigado pela confiança de todos vocês, e até a próxima, então.
Operadora:
A audioconferência da Lojas Renner está encerrada. Agradecemos a participação de
todos, e tenham uma boa tarde. Obrigada.

"Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade
do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos
que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este
documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste
documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela MZ. Por favor,
consulte o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais condições e termos
importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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