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Operadora:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Lojas Renner para discussão dos resultados referentes ao quarto
trimestre de 2007.
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, 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 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 podem conduzir a
resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Carlos Hruby, Diretor Administrativo e de
Relações com Investidores. Por favor, Sr. Hruby, pode prosseguir.
José Carlos Hruby:
Bom dia a todos. Inicialmente eu solicito de escusas que, por alguns aspectos técnicos,
estamos retardando o início da nossa teleconferência. Quero cumprimentar a todos os
acionistas e investidores que estão acompanhando esta teleconferência, na qual iremos
comentar os resultados do exercício de 2007. Aproveitaremos a oportunidade para
destacar, também, algumas informações do quarto trimestre encerrado em dezembro
passado.
Estão presentes comigo nesta teleconferência, além do nosso Presidente José Galló,
nosso Gerente Geral de Controladoria, Gildo Melo da Silva, e nossa Gerente de
Relações com Investidores, Paula Picinini.
Eu passaria agora a palavra ao nosso Presidente Galló, para fazer as suas
considerações iniciais.
José Galló:
Bom dia a todos. Eu reforço aqui nossas desculpas pelo atraso, por esse problema
técnico. Eu gostaria de fazer alguns comentários mais específicos sobre o que se passou
no final de 2007, apesar de que o nosso grande objetivo hoje aqui é falar sobre os
números de 2007. Mas nesse final de 2007 houve certa alteração de mercado que foi
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motivo de diversos questionamentos. Igualmente, eu vou comentar como estamos vendo
o atual ano, de 2008.
No quarto trimestre nós tivemos uma inflexão do mercado na segunda quinzena de
novembro e dezembro diferentemente do que vínhamos vivendo nos primeiros 10 meses
de 2007.
Nós entendemos que o ambiente competitivo mudou devido a uma aceleração da venda
de eletrônicos, bens duráveis, principalmente carros e também imóveis, além de celulares
e outros itens de ticket mais alto que se beneficiaram com a valorização do Real, fazendo
com que seus preços se tornassem extremamente competitivos, boa parte desses itens
tem componentes importados, e também tivemos os juros mais baixos e o alongamento
de prazos nesses itens de maior valor.
Provavelmente, também, o recebimento do 13o ajudou nessa alteração de mercado, pois
a mudança ocorreu exatamente na semana do pagamento da primeira parcela. Nós
acreditamos que os clientes têm usado este recurso adicional para o pagamento de
dívidas muito mais que para compras, como acontecia em outros anos.
Nesse período anterior, nesse evento, nós fomos questionados em relação à mudança
tão rápida que vivemos e sobre a possibilidade das alterações estarem relacionadas
apenas à Renner. Acreditamos que não foi isso o que aconteceu, porque saímos
rapidamente a campo e vimos que também outros varejistas estavam sinalizando este
comportamento semelhante, de certa redução de negócios.
Isso tudo foi comprovado pelas fortes promoções e alongamentos de prazos que vimos
em praticamente todo o varejo nos dias que antecederam o Natal, e realmente
confirmaram que as vendas também não deviam estar atendendo às expectativas do
mercado como um todo.
No slide três vocês podem ver uma informação que a gente acha importante, que é sobre
o fluxo de consumidores no varejo. Este dado é do varejo como um todo, não é relativo a
lojas de departamentos ou supermercados, é um somatório disso tudo, e acredito que vai
reforçar as informações sobre as alterações identificadas a partir da primeira quinzena de
novembro.
Esses dados são de uma empresa que mede o fluxo de clientes em várias lojas, isso é o
somatório, e como vocês podem ver, realmente houve uma alteração de fluxo nos meses
de novembro e dezembro. Além disso, os números do IBGE, que foram publicados há
dois ou três dias, apresentam uma certa desaceleração no segmento de vestuário e
calçados, fazendo com que o crescimento das vendas de novembro e dezembro seja
levemente inferior ao crescimento apresentado em outubro.
No slide quatro, nós podemos ver o percentual de crescimento da Renner, do número de
transações em 2007 versus 2006, sempre medido semana a semana no calendário
promocional. Fica mais uma vez claro que esse período teve uma situação diferenciada
em relação ao que nós estávamos vivendo em outubro, e se reverteu na última semana
de dezembro.
No slide cinco, nós destacamos alguns pontos importantes, pois a grande questão daqui
para a frente provavelmente é o que vem impactando o preço das nossas ações no
mercado e a expectativa de crescimento, e como vemos o ano de 2008.
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Acreditamos que até agora algumas questões ainda precisam ser ponderadas e
provavelmente só serão esclarecidas agora no mês de fevereiro, pós-Carnaval, porque
como a gente costuma dizer, o ano começa depois do Carnaval. Nós temos que lembrar
que neste ano está acontecendo na primeira semana do mês, diferente de 2006, onde
tivemos praticamente no final, dia 20 ou 22.
Alguns de nossos clientes realmente, então isso é em relação a um maior
comprometimento e venda. Mas no segundo item, alguns de nossos clientes podem
realmente estar tendo uma parte da sua renda comprometida com os pagamentos de
outros itens e bens que foram financiados, mas nós não podemos esquecer que em
momentos de maior endividamento da classe média, e isso é algo histórico, o que existe
também é uma tendência de migração de clientes de butiques e de lojas mais caras para
as lojas de departamentos, que a gente chama de downtrade, já que nas lojas de
departamento os clientes encontram moda com preços acessíveis, qualidade e também
crédito constante. Isso é um fator que nós estamos prevendo que aconteça agora, neste
ano.
E também temos o efeito dos clientes de menor poder aquisitivo, principalmente da
classe C, que não pode ignorar. A gente está vendo uma grande e importante migração
registrada por vários institutos de pesquisa, de clientes que estão subindo da classe D
para a classe C e da classe C para a classe B, com o resultado das melhorias
econômicas, o aumento do poder de compra e o aumento do emprego. Esses clientes
costumam vir para o varejo formal, nas lojas de departamentos, à procura de marcas
mais conhecidas, mais qualidade, com preços acessíveis e também com crédito
disponível.
Outro ponto que merece uma reflexão é sobre a força e o fôlego de alguns pequenos e
médios varejistas, que foram mais agressivos nos descontos e na extensão do crédito
para puxar vendas, principalmente agora no final de ano. Não existe almoço grátis, esses
prazos adicionais, esse grandes descontos que alguns varejistas fizeram no pré-Natal
certamente vão criar um certo enfraquecimento, uma descapitalização. Isso pode nos
favorecer a partir do momento que o pessoal vai levar mais tempo para colocar as novas
coleções e nós estamos em uma situação oposta, estamos aproveitando e fazendo nosso
lançamento de coleção. Já fizemos, inclusive, a primeira e a segunda, a segunda logo
após o Carnaval. Aproveitando essa fraqueza nós podemos ter uma grande oportunidade
de ganho de market share.
Diante dos aspectos positivos e negativos que nós abordamos, vemos que a questão
ainda não está tão clara, se realmente houve uma mudança estrutural. Mas até agora,
considerando o que vimos da venda de janeiro, e em janeiro nós atingimos nosso
resultado e inclusive tivemos até uma margem superior ao ano passado, e o que está
acontecendo em fevereiro, permite que a gente não veja uma mudança estrutural maior,
mas a gente espera para realmente termos mais certeza, pelo menos o primeiro trimestre
para ter mais subsídios.
E finalmente no slide seis, nós queremos mostrar nossa visão para Renner em 2008. O
ano começou dentro dessa normalidade, até fizemos uma liquidação, começou
levemente mais tarde que no ano passado, o que mostra que nós estávamos com
estoques ajustados, adequados e os nossos níveis de descontos e promoções foram
normais para esta época do ano, e os níveis de estoque estão absolutamente sob
controle e, como eu falei para vocês, inclusive antecipamos nossa nova coleção para o
início de fevereiro.
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Eu queria destacar aqui, e isso para nós é muito importante, eu como líder da Empresa
fico muito satisfeito em ver como uma equipe reage bem. Nós tivemos rapidez nessa
administração de estoque, nessa pequena redução de negócios em novembro e
dezembro. Sentamos com o fornecedor, escrevemos algumas postergações e
renegociações e desde novembro, quando percebemos que algo estava diferente.
Então trabalhamos nesta frente, e a maior quantificação desse resultado veio com a
nossa margem bruta do quarto trimestre, que ficou em 46,2%, comparada com 45,5% no
último trimestre de 2006. Mesmo com isso tudo a gente fechou o trimestre com a melhor
margem. Como eu havia mencionado, também em janeiro estamos com uma margem
melhor que janeiro anterior.
Outra forma de mostrar a eficácia desta nossa iniciativa é que nossa liquidação, como eu
falei para vocês, começou até uma semana mais tarde e já estamos absolutamente com
nossos estoques normais, não tivemos nenhuma alteração.
Quanto aos drivers para o crescimento de 2008, nós continuamos a apostar nos mesmos
itens que beneficiaram nossos resultados em 2007 e não existe nenhuma razão para que
se altere essa nossa perspectiva. Nós, então, continuamos a apostar no crescimento
orgânico de 15 lojas e imaginamos que temos espaço para melhorias na margem bruta,
temos vários projetos em andamento na área de compras, supply chain, melhoria de
sistemas, logística e cadeia de suprimentos que evoluirão ainda mais no ano de 2008.
Nossas despesas também continuam se diluindo, e vão continuar se diluindo em 2008,
lógico que não na mesma velocidade que 2007, mas ainda temos condições de criar uma
alavancagem operacional.
E terceiro, os produtos financeiros, que continuarão contribuindo positivamente para os
resultados, mesmo que em menor velocidade, porque se formos ver o crescimento em
2007, nós vemos que comparado com 2006 ele é relevante, mas não tivemos durante
2006 o ano completo desse serviço financeiro.
Por último, apresento algumas informações também importantes. Nós estamos acabando
nossa revisão do planejamento estratégico, concluímos nos últimos dias de 2007. Para
nós, planejamento estratégico é algo que se incorpora na cultura da Companhia. Queria
destacar aos senhores que foi um planejamento estratégico que começou o turnaround
desta Companhia, em 92, é um planejamento estratégico que normalmente se estende
por três anos, nós estamos já na quarta revisão e atualização, e identificamos uma série
de oportunidades e iniciativas, tanto estratégicas quanto operacionais, que vão guiar os
nossos projetos e certamente vão adicionar valor aos nossos negócios daqui para frente.
Dentre o que a gente viu, vale mencionar nosso potencial de cadeia de lojas. Durante
2007 nós fizemos um estudo bastante detalhado e incorporado para esse nosso
planejamento estratégico nos próximos anos, e identificamos que nós temos um número
de lojas que, considerando o formato atual, no tamanho atual está até em um tamanho
menor. Com o levantamento que o nosso time de real estate e de lojas fez chegamos à
conclusão que, hoje nós temos 95 lojas, nós podemos pensar que o nosso modelo atual
nos leva a 170, 180 lojas, o que praticamente dobra nossa cadeia atual. É lógico que isso
leva de seis a sete anos se mantivermos essa abertura de dez a 15 lojas anualmente.
Durante essa revisão estratégica nós também reavaliamos as oportunidades geradas
pelo nosso banco de dados do Cartão Renner e pelo Cartão Renner, que são aqueles 12
milhões de cartões, e os pilares adicionais de crescimento deste negócio.
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Nós temos novos serviços para ofertar, já começamos com o empréstimo pessoal com
cheque, já lançado no final de 2007, temos outros seguros, além de um cartão cobranded. Estamos elaborando também uma empresa de consultoria especializada, os
estudos sinalizam que precisamos de uma licença bancária para adicionar ainda mais
valor ao negócio financeiro, com uma maior rentabilidade, com vantagens tributárias.
Além disso, também avaliamos uma oportunidade de consolidação da marca e variação
do core business com outras opções de crescimento no varejo através de novos
modelos, explorando o potencial das marcas próprias que nós hoje operamos, no nosso
conceito e estilo de vida, assim como outras oportunidades que posteriormente, quando
tivemos uma coisa mais concreta, vamos mencionar a vocês.
São os meus comentários, e passo a palavra para o Hruby para que ele faça suas
considerações, depois a gente estará disponível para as perguntas. Muito obrigado.
José Carlos Hruby:
Passando a mais uma lâmina da nossa apresentação, que está à disposição em nosso
site, mencionamos na página sete o crescimento das vendas. A receita líquida no
trimestre foi R$601 milhões, com crescimento de 18,7% sobre igual período de 2006.
Destacamos que as mesmas lojas neste trimestre de 2007 tiveram crescimento de 7,1%.
No exercício, a receita foi de R$1,752 bilhão, com um crescimento de 22% sobre 2006.
O crescimento das mesmas lojas no exercício foi de 8,5%.
Na página oito, à esquerda, ilustramos no mapa onde estão localizadas nossas
unidades. Também mostramos as operações no Nordeste e a primeira loja na Região
Norte, na cidade de Manaus. Igualmente, indicamos no mapa os três centros de
distribuição, um localizado em Palhoça, no Estado de Santa Catarina, outro na Grande
São Paulo e o Centro de Distribuição Avançado em Jaboatão dos Guararapes,
Pernambuco, apoiando as operações no Nordeste.
À direita, o gráfico mostra que contávamos no final do ano com 203.500 m² de área de
vendas em 95 lojas, com um crescimento de 14,3% sobre a posição de dezembro de
2006.
Na página seguinte apresentamos a evolução da produtividade das lojas, onde a receita
líquida por m2 atingiu R$3.013 no trimestre, com um crescimento de 3,3%. No exercício,
atingimos R$ 9.326/m2, com um crescimento de 5,2% sobre 2006.
Na página dez, apresentamos o lucro bruto e a margem bruta. O lucro bruto atingiu
R$278,1 milhões no trimestre, crescendo 20,6% sobre igual período do ano anterior e
representando 46,2% da receita líquida. No ano, atingimos R$810,2 milhões,
correspondendo a 46,2% da receita líquida também.
Os ganhos de eficiência proporcionados por melhorias nos processos de compra e
administração de estoques beneficiaram a margem no período, além das temperaturas
bastante favoráveis ao longo de todo o ano.
Na página 11 temos as despesas com vendas. No quarto trimestre elas atingiram
R$127,9 milhões, correspondendo a 21,3% da receita líquida. No ano, as despesas
foram de R$414,6 milhões, representando 23,7% da receita líquida.
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Tanto no trimestre como no ano de 2007 apresentamos importantes diluições destas
despesas. Isto se deve basicamente à maior contribuição de vendas de lojas abertas em
2006 e 2007 e aos ganhos de escala advindos da expansão dos negócios, que vão
gradativamente diluindo os custos fixos.
Na página 12, temos as despesas gerais e administrativas. Essas despesas atingiram no
trimestre R$53,8 milhões, apresentando uma leve redução de 0,9% sobre o ano anterior.
Em relação à receita líquida, passou de 10,7% no quarto trimestre de 2006 para 8,9% no
quarto trimestre de 2007. No ano, atingiram R$164,5 milhões, com crescimento de
15,4% sobre o mesmo período de 2006.
Este aumento deveu-se principalmente ao incremento das despesas de logística, as
quais aumentam na medida em que a Companhia expande suas operações para novos
mercados, e também à adequação de estrutura de pessoal das áreas de apoio.
As despesas gerais e administrativas representaram um percentual da receita líquida
inferior ao ano de 2006, devido principalmente à diluição dos custos fixos conseqüente
da maior contribuição das vendas das lojas mais recentemente abertas. Esta melhora
correspondeu a 0,5% sobre a receita líquida.
A seguir, na página 13, os resultados de serviços financeiros. Como os senhores podem
perceber, abrimos um pouco mais os números das receitas de serviços financeiros
líquidas das perdas em crédito para uma melhor visualização deste resultado.
No ano, o resultado foi de R$49,9 milhões, correspondendo a 17,5% do EBITDA, ante
14,7% em 2006. O aumento em relação ao ano de 2006 deveu-se principalmente ao
maior resultado gerado com a operação dos novos serviços financeiros, que incluem as
vendas financiadas em 0+8 parcelas com encargos, a intermediação de empréstimos
pessoais e a venda de títulos de capitalização e seguros, a partir de outubro de 2007, em
uma parceria com a Porto Seguro.
Na página 14, temos o EBITDA e a margem EBITDA. O EBITDA no quarto trimestre
deste ano atingiu R$101,5 milhões, correspondendo a 16,9% da receita líquida,
mostrando uma expressiva melhora ao compararmos com 13,8% do ano anterior.
No ano, o EBITDA atingiu R$286 milhões, correspondendo a 16,3% da receita liquida,
apresentando, também, uma expressiva melhora ao compararmos com os dois anos
anteriores. Isso decorre de um melhor desempenho de vendas, maiores contribuições
dos serviços financeiros e também do impacto positivo advindo de resultados nãorecorrentes de natureza civil e tributária no valor de R$5,5 milhões no ano.
Na página 15, apresentamos o EBITDA ajustado, no qual procuramos comparar os
resultados da Companhia sem levar em consideração os resultados dos serviços
financeiros, bem como o resultado não-recorrente de natureza civil e tributária. Assim, o
EBITDA ajustado no exercício foi de R$230,6 milhões, correspondendo a 13,2% da
receita líquida, ante 10,9% em 2006.
O resultado financeiro líquido deste quarto trimestre, como podemos ver na
página 16, apresentou um resultado negativo de R$3,7 milhões. No ano, este resultado
ficou em R$14 milhões negativo.

6

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T07
Lojas Renner
22 de fevereiro de 2008

Ao final da página podemos ver as disponibilidades líquidas, em 31 de dezembro, que
atingiram R$174,9 milhões, ante uma posição em dezembro do ano passado na ordem
de R$193,8 milhões.
Na página 17 mencionamos que no quarto trimestre a Companhia atingiu um lucro
líquido de R$62,8 milhões, correspondendo a 10,4% da receita líquida. O lucro líquido no
ano atingiu R$155,9 milhões, correspondendo a 8,9% da receita líquida e apresentando
um crescimento de 57,7% sobre o ano de 2006.
Na página 18 damos uma informação da evolução dos investimentos. Destacamos que
os mesmos atingiram no trimestre R$55,9 milhões, enquanto que no ano
corresponderam a R$108,5 milhões.
Abaixo, na tabela, mostramos que a maior parte dos investimentos decorreu da abertura
das novas lojas e também dos investimentos em remodelações de instalações das lojas
existentes, sistemas e equipamentos de tecnologia e outros investimentos, incluindo o
novo centro de distribuição de Palhoça, em Santa Catarina.
Na página 19 fazemos referência ao nosso plano de expansão. Ao final de 2007
contávamos com 95 lojas, e para 2008 estamos prevendo a abertura de 15 novas lojas.
Apresentamos na tabela abaixo as seis lojas já confirmadas para o primeiro semestre,
onde no mês de março estarão sendo inauguradas as lojas no Bourbon Shopping
Pompéia, em São Paulo, Capital, e no Independência Shopping, em Juiz de Fora, Minas
Gerais. Em abril, estaremos inaugurando no Aspen Park Shopping Center, em Maringá,
Paraná, no Shopping Center Taboão, em Taboão da Serra, São Paulo, e no Palladium
Shopping Center, em Curitiba, Paraná. Em maio, está prevista abertura de uma loja no
Shopping Grande Rio, em São João do Meriti, Rio de Janeiro.
Na página 20 temos a síntese do balanço patrimonial. Mostramos um resumo da nossa
estrutura patrimonial, onde, dentro do ativo, destacamos nossa maior rubrica, que é a
conta de clientes, que atingiu em 31 de dezembro R$489,4 milhões. Uma outra parcela
relevante dentro do ativo, é a conta do permanente, no valor de R$335,2 milhões, que
corresponde basicamente às instalações das nossas unidades e equipamentos de
tecnologia.
Destacamos também, dentro de passivo total, a significativa parcela do patrimônio
líquido, que corresponde a 42% do mesmo. Também fica bastante visível que a conta de
fornecedores permanece financiando totalmente nossos estoques e ainda contribui no
financiamento de outras contas do ativo.
Na página 21 temos informações do Cartão Renner, onde podemos ver que atingimos
em 31 de dezembro passado a marca 12 milhões de cartões emitidos, com um
crescimento de 16,5% sobre a posição de dezembro de 2006.
A seguir, mencionamos o ticket médio, que no quarto trimestre desse ano atingiu
R$116,48 contra R$112,69, no mesmo período do ano anterior. No último exercício,
atingimos R$107,12 de ticket médio ante R$103,84 no ano anterior.
Na página 22, fizemos uma abertura das formas de pagamento. À direita, na parte
superior, temos o quarto trimestre de 2007, e queremos destacar neste gráfico o
percentual atingido das vendas com encargos em 0+8 parcelas, as quais
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corresponderam neste trimestre a 15,8%, bem como a fatia que expressa as vendas sem
encargos, em 49,9%.
Na parte inferior, à direita, temos as mesmas informações referentes ao ano de 2007,
onde vemos que as vendas com encargos ficaram em 14,3% e as vendas em até cinco
pagamentos corresponderam a 52,9% das vendas totais.
À esquerda desta página, temos também as mesmas informações, no entanto relativas
ao ano de 2006. Os percentuais menores das vendas no Cartão Renner são justificados
pelo maior número de novas lojas, onde os clientes optam em pagar em um primeiro
momento com cartões de outras bandeiras, ou mesmo à vista.
A seguir, na página 23, mostramos a evolução do número de colaboradores. Em
dezembro passado contávamos com 9.183 colaboradores, representando um
crescimento em relação à posição do ano anterior em 1.419 colaboradores, dos quais
1.198 estão alocados nas nossas unidades operacionais.
Na página 24, fazemos algumas informações da nossa empresa no mercado de capitais.
Na parte superior, mostramos a variação nos últimos 24 meses do IBovespa e das ações
da nossa Companhia. Na parte inferior, mostramos o valor médio diário negociado por
trimestre, o que comparando o quarto trimestre de 2007, R$47,1 milhões, com o ano
anterior, R$10,8 milhões, apresenta um crescimento de 336,1%. Também no gráfico,
mencionamos o valor da Companhia em 31 de dezembro, na ordem de R$4,4 bilhões.
A seguir, na página 25, fazemos uma referência à distribuição de dividendos da
Companhia. Mencionamos inicialmente os juros sobre o capital próprio, distribuídos em
dezembro passado por deliberação do Conselho de Administração, no valor de R$34,7
milhões, sendo R$0,28 por ação.
Os órgãos de administração estão propondo nas demonstrações financeiras o
pagamento complementar de R$82,2 milhões a título de dividendos, sendo R$0,68 por
ação, que será levado à deliberação de nossa próxima AGO. O montante de juros sobre
capital próprio e dividendos, em um total de R$116,9 milhões, corresponde a 75% do
lucro líquido ajustado do exercício de 2007.
Por último, queremos destacar que realizaremos nossa Assembléia Geral Ordinária no
próximo dia 31 de março, às 11h do Brasil, conforme o edital publicado nos jornais de
hoje, na qual serão deliberadas matérias importantes, que tratam da aprovação das
demonstrações financeiras de 2007, da destinação do lucro líquido do exercício e
também da eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da
Companhia.
Ao pé da folha está o endereço eletrônico onde nossos acionistas encontrarão todos os
procedimentos que deverão adotar para que — e esse é o nosso desejo — se façam
presentes ou representados em nossas Assembléias.
Seriam estes os nossos comentários, e a partir de agora ficamos à disposição,
juntamente com a nossa equipe, para responder as perguntas que os senhores
pretendem formular. Por enquanto, muito obrigado.
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Marcel Moraes, Bradesco Corretora:
Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizá-los pelos resultados. Minha primeira
pergunta, acho que o Galló já expressou bem qual é a expectativa para 2008, mas se
vocês pudessem quantificar o que vocês imaginam que seria o cenário mais razoável
para crescimento de same store sales, para nós seria bastante útil. Essa é a primeira
pergunta. Eu acho que talvez valha me responder a primeira e passar depois para as
outras.
José Carlos Hruby:
Marcel, em termos de novas unidades nós já manifestamos que estamos com esse
calendário de 15 unidades, e para este ano de 2008 nós pretendemos não fornecer uma
previsão de same store. Eu acredito que com todas as informações que os senhores têm
sobre a Companhia, inclusive já agora com um histórico de dois anos e meio, nós, como
corporação, acredito que os senhores encontram boas informações para elaborarem
seus modelos, e também ficaremos à disposição para estarmos próximos na montagem
de seus modelos, mas não forneceremos durante este ano previsão de crescimento das
mesmas lojas.
Marcel Moraes:
Com relação ao que aconteceu no primeiro trimestre, as vendas que vocês estão
percebendo até agora estão ligeiramente superiores ao que vimos no quarto trimestre?
José Carlos Hruby:
Sim. Realmente, conforme até o Galló expressou, desde o início de janeiro não está
ocorrendo aquela situação que ocorreu nos 45 dias finais de 2007. Este ano obviamente
também tivemos uma situação totalmente atípica, porque tivemos o Carnaval na primeira
semana de fevereiro, mas acreditamos que este trimestre deva apresentar um resultado
sem os sustos que nós tivemos no final de dezembro do ano passado.
Marcel Moraes:
OK. Com relação aos produtos financeiros: as despesas operacionais ficaram em R$10
milhões nesse trimestre, e vocês colocam que isso foi o aumento estrutural. Eu posso
considerar que esses R$10 milhões são o novo patamar de despesas trimestrais daqui
para frente?
José Carlos Hruby:
Você está se fixando em uma das linhas do nosso demonstrativo, e é oportuna essa sua
questão, Marcel. Eu diria sim que, quanto a produtos financeiros, nós gostaríamos de
dizer que, pelo menos o total, repare que foi uma área que nós, na realidade, iniciamos
em 2005, vem apresentando a cada um dos trimestres um crescimento, tivemos um
resultado então em 2007 de R$49,9 milhões, o que nós reputamos um bom resultado, já
correspondendo no ano a 17,5% sobre o EBITDA da Companhia; acreditamos inclusive
que tenha ainda um pequeno espaço para um aumento dessa participação.
Especificamente quanto à sua pergunta, realmente a área toda ainda passa por uma
estruturação, até humana, como também adoção de software para poder atender esses
novos serviços, e eu diria que talvez esse número, de R$9,9 milhões no quarto trimestre,
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possa ser balizado como um novo referencial de despesas operacionais em cada um dos
trimestres.
Marcel Moraes:
Perfeito. Obrigado. Com relação ao empréstimo pessoal, vocês abriram o valor das
perdas com empréstimos, ficam em R$6,5 milhões, e a carteira de empréstimos está em
R$22 milhões, se eu não estiver errado. Isso daria uma perda de 30% do valor da
carteira. E vocês comentam que entendem que esse número está chegando próximo de
se tornar mais estável, ou ele ainda continua evoluindo. Eu peguei um pouco esse
sentido no comentário de vocês no release, queria só saber se é isso mesmo.
Paula Picinini:
A carteira total hoje é de R$86 milhões, R$21,5 milhões foi a produção no período.
Marcel Moraes:
Eu sei, mas se você pegar na nota explicativa, no contas a receber tem R$22 milhões de
empréstimo.
Paula Picinini:
Aquilo é a parte da carteira que está atrasada.
Marcel Moraes:
Referente ao empréstimo pessoal?
Paula Picinini:
Referente aos empréstimos pessoais.
Marcel Moraes:
Então, quando você fala que os R$6,5 milhões de perdas se aproximam de um patamar
flat, isso é em relação a que número?
Paula Picinini:
A gente acabou o ano de 2007 com provisões de R$28 milhões para essa carteira de
R$86 milhões. É mais ou menos 1/3 do tamanho da carteira, correto?
Marcel Moraes:
Certo.
Paula Picinini:
Esse montante, esse percentual é que deve se estabilizar daqui para frente. Por quê?
Porque hoje a gente já tem uma carteira relativamente madura.
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Marcel Moraes:
Ótimo. E por fim, só com relação ao CDCI, ao custo de financiamento do inadimplente:
ele subiu um pouco nesse trimestre. Não sei se você chegou a comentar na
apresentação, Hruby, mas isso também é alguma mudança estrutural, ou foi um
provisionamento um pouco maior nesse trimestre?
Paula Picinini:
Eu posso checar, Marcel, mas acredito que está relacionado ao maior volume de
transações mesmo. A gente pode avaliar isso melhor, mas deve ser por isso.
Marcel Moraes:
Está ótimo. Obrigado pelas respostas.
Renata Coutinho, Santander:
Bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. A minha primeira pergunta é sobre essa
provisão adicional que vocês tiveram com a promoção de Natal. Vocês também
identificaram alguma mudança no perfil de risco dos detentores de Cartão Renner, que
faria com que esse provisionamento não fosse só naquele ponto do Natal, continuasse
em níveis mais altos daqui para frente, ou foi só relacionado a essa promoção mesmo?
José Carlos Hruby:
Repare, nós tivemos nessa época de Natal uma promoção toda especial, que estendia a
alguns clientes até o dobro do limite que eles tinham aprovado junto à nossa área de
crédito. Eu diria que por essa seleção, pelo uso e pequeno grau de risco que temos
perante os clientes selecionados, não tivemos a necessidade de fazer grandes
complementações de provisão pelos baixos riscos aos quais foi estendido este aumento
transitório de limite.
Renata Coutinho:
Entendi. Mais uma pergunta rápida. Vocês estavam falando do comportamento de
vendas no primeiro trimestre. Eu tinha reparado que no Sudeste as temperaturas têm
sido um pouco baixas para o verão. Isso tem afetado a coleção que vocês venderam no
verão, alguma coisa assim, ou tem sido um comportamento normal?
Paula Picinini:
Não, Renata. Esses efeitos normalmente são mais fortes ou relevantes no inverno. No
verão, uma temperatura um pouco mais amena não influencia a venda.
Renata Coutinho:
Entendi. Obrigada, era só isso.
Jander Medeiros, UBS Pactual:
Bom dia a todos. Vou fazer duas das minhas perguntas. A minha primeira pergunta se
refere à margem, especificamente da parte de varejo, ou seja, olhando antes de serviços
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financeiros e antes também de qualquer outro reconhecimento de resultado operacional.
Quando a gente olha a margem do quarto trimestre, sabemos que ela é maior que nos
outros trimestres, e na minha cabeça isso é basicamente porque você vende mais e dilui
um pouco mais de custo fixo. Se isso for verdade, também é verdade que ela é uma
indicação de o que vai ser sua margem de varejo lá na frente, quando você estiver no
primeiro trimestre o que está vendendo agora no quarto trimestre.
Então, a minha pergunta é a seguinte: em primeiro lugar, essa é a forma correta de
olhar? Ou seja, sua expansão de margem de varejo no quarto trimestre vis-à-vis os
outros trimestres é principalmente por conta disso, por conta de mais venda? E em
segundo lugar, se for verdade, a sua margem de quarto trimestre funciona como uma
indicação de o que é margem sustentável um pouco mais a frente? Essa é a primeira
pergunta.
José Carlos Hruby:
Você está se referindo à margem bruta, à margem mercantil, é isso?
Jander Medeiros:
Não, na verdade estou me referindo à margem EBITDA. Então basicamente estou
olhando seu lucro bruto menos o seu SG&A. Na minha conta, se eu pegar o seu lucro
bruto e tirar o SG&A, e olhando daquela maneira que a gente olhava anteriormente, sem
colocar lá em cima na receita a parte financeira, da forma tradicional, a gente consegue
ter uma boa idéia de o que é a parte de varejo, e o restante vai ser a contribuição de
serviço financeiros, que você até mencionou que foi cerca de 17% em 2007, e fora isso,
vai ser só algum outro operacional que você tem que desfazer.
Olhando dessa maneira, vocês estarão rodando com uma margem EBITDA na parte de
varejo de mais de 15%, então é uma margem bem mais alta, vocês rodavam a menos de
12% um ano atrás. Isso basicamente é o que estou medindo aqui, operação de varejo e
qual é o efeito da sua diluição de custo fixo quanto você vende mais. Eu queria saber se
é uma forma que faz sentido olhar, para vocês, se a única razão para você diluir SG&A
em um quarto trimestre é basicamente vender mais, entendo então que fica menor com o
percentual da venda, e sendo assim, se lá na frente é mais ou menos assim que você vai
rodar, porque se isso for verdade, teoricamente a gente está falando de uma margem lá
na frente significativamente acima da que você roda atualmente.
José Carlos Hruby:
Realmente, termos uma margem EBITDA no quarto trimestre, e foi 16,2%, decorre
predominantemente de um volume maior de vendas que temos nesse trimestre, e
realmente a nossa empresa procura de todas as formas ter uma estrutura bastante
enxuta, é uma característica nossa.
Então, em um momento em que as vendas de um trimestre são em um patamar mais
elevado, essa diluição se faz mais presente ainda. Você viu que ao longo do ano nós
conseguimos ter essa diluição, e ela aparece mais ainda no quarto trimestre, onde a
estrutura praticamente das áreas de apoio permanece igual, somente tendo um reforço
adicional nas equipes, como colaboradores temporários nas unidades de venda. Então,
realmente isso é algo que deve continuar.
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Jander Medeiros:
Ou seja, quando daqui a uns três ou quatro anos você vender em um primeiro trimestre o
que você vende hoje no quarto trimestre, vai ser mais ou menos aquilo ali? Seu SG&A
vis-à-vis sua venda será mais ou menos o que a gente vê em um quarto trimestre agora.
Gildo Melo da Silva:
Nós entendemos a sua colocação, mas temos que entender que há uma sazonalidade
natural no varejo, nos trimestres as vendas não são equivalentes. Então, por impacto da
produtividade de vendas por m2 sempre haverá um pouco de sazonalidade e sempre
haverá no último trimestre de se esperar uma rentabilidade maior, um retorno maior. Isso
dentro de uma normalidade.
O que a gente pode afirmar é que os volumes de lucro, de geração de caixa no último
trimestre, se tivermos uma venda no primeiro trimestre equivalente a essa, serão
próximos disso, mas a margem em si sempre vai ter uma variação devido à
sazonalidade, porque ela influi na produtividade por trimestre, que são diferentes.
Jander Medeiros:
Está ótimo. Ficou bastante claro. E a minha segunda pergunta se refere ao 0+8. Vocês
mostraram que a participação do 0+8 sobre as vendas totais caiu de 16,2% para 15,8%
de um ano para o outro. Vocês comentaram que isso se deve a uma concessão de
crédito um pouco mais rigorosa, enquanto que quando vocês comentaram o cartão como
um todo, 0+5 e 0+8, vocês disseram que foi basicamente por conta de lojas novas, a
base de cartões ainda está sendo montada.
Minha pergunta é a seguinte: o que foi essa concessão de crédito mais rigorosa e por
que ela aconteceu?
José Carlos Hruby:
Nós, inclusive com a constituição dessa equipe para tocar esse novo business de
produtos financeiros, também estamos estendendo à avaliação dos adquirentes de cartão
de crédito toda a tecnologia que vem da área financeira. Então, realmente nós estamos
sendo mais seletivos, mas nada extraordinário, que venha a comprometer eventualmente
o número de portadores de novos cartões. Somente vão haver novas tecnologias, que
acabam fazendo uma avaliação melhor dos pretendentes ao nosso cartão, mas nada
excepcional, que venha a comprometer eventualmente o faturamento. Não é o caso.
Jander Medeiros:
Está ótimo. Obrigado, Hruby.
Andréia Teixeira, JPMorgan:
Bom dia a todos. Se vocês pudessem, eu estou bem interessada nesse comentário, e
bastante feliz obviamente com essa melhora no primeiro trimestre em relação a same
store sales. Estou um pouco curiosa com algumas coisas que foram exógenas, que
aconteceram no quarto trimestre, que vocês comentaram sobre o efeito da venda de

13

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T07
Lojas Renner
22 de fevereiro de 2008

carros. Isso vem acontecendo, a gente tem visto as notícias de janeiro, venda de carros
de janeiro, imóveis, e esse fator negativo continua.
Minha curiosidade é saber o que melhorou em relação ao quarto trimestre no
comportamento do consumidor, ou se era realmente uma comparação difícil que vocês
estavam no quarto trimestre, ou alguma mudança de execução, ou o fato de vocês
estarem mais no Nordeste. Eu queria um pouco mais desse comentário.
E o outro ponto que a Paula comentou, sobre a maturidade da carteira sobre as
provisões. Eu entendo que, quando a carteira de empréstimo pessoal chega a seis
meses, ela obviamente começa a mostrar um nível de inadimplência mais pesado. Vocês
mudaram algum critério nessa concessão de crédito, tanto na carteira de empréstimo
pessoal como também no cartão? Eu sei que aconteceu uma mudança em dezembro em
função da promoção, que vocês bem explicaram, mas tem alguma coisa que a gente
deve ver como premissa para que vocês falem que o nível de inadimplência não vai
piorar? Tem alguma coisa que vocês estejam fazendo na retaguarda, que a gente não
consiga ver só olhando os números? Muito obrigada.
José Galló:
A primeira parte da pergunta: como houve essa pequena redução de negócios, a primeira
pergunta que a gente faz internamente é: “somos nós?”. E aí nós vamos ao mercado e
vemos que também os nossos pares de vestuário e também lojas, butiques, estão
sofrendo exatamente a mesma situação. Nós especificamente é que estendemos a
situação e também detectamos isso, até um leve decréscimo nesse período, em material
de construção, até em supermercados. E, sinceramente, não chegamos a uma conclusão
de por que aconteceu isso.
Isso aconteceu em todos os setores, eu diria que o fator teve 2% ou 3%, o pessoal de
supermercados diz que é em função da inflação dos alimentos. Enfim, efetivamente nós
não chegamos à conclusão de um fator especifico, de o que causou isso.
O que nós podemos dizer é o seguinte: nós esgotamos o assunto, vimos que não era
algo nosso, que era algo que até se estendia além do vestuário, e você percebe que não
foi assim tão relevante, mas quando você lê – e eu me dei ao trabalho de ler –, logo
depois que o IBGE publicou a matéria, se você verificar algumas empresas de consultoria
que analisaram números do IBGE, falaram: “houve uma redução de negócios no
vestuário”; lendo uma entrevista do Presidente da Associação de Supermercados do
Estado de São Paulo: “houve uma redução de negócios que foi em função da redução
da...”. Houve alguma coisa, que eu confesso sinceramente que não sei o que pode ter
sido.
Agora, a boa notícia é que a gente já viu isso e até um dos nossos slides apresentados
mostra, por exemplo, pelo número de transações da Renner, você vê que na última
semana a gente já tem uma boa recuperação. Como eu falei para você, em janeiro foi
exatamente em linha, foi muito bem. Fevereiro nós temos que esperar por essa
anormalidade do Carnaval; então a e gente vai ver. Até agora eu me animo a dizer que
não vi nada estrutural. Faltou alguma coisa? Faltou, vamos voltar aos patamares, eu
gostaria de esperar mais dois ou três meses para te dar essa resposta.
Andréia Teixeira:
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Muito obrigada, mas nem o soft guidance que vocês tinham de 8% a 10%, tem muito em
função de maturação das lojas também; vocês têm acelerado a maturação. Não é seguro
a gente dizer, como você bem observou, não é uma coisa estrutural, que a gente poderia
voltar para essa expectativa de 8% a 10% em função do que está acontecendo? O
primeiro trimestre eu imagino que é o trimestre mais difícil, dado que o Carnaval foi
antecipado, a Páscoa, então todas as despesas que normalmente a gente tem neste
período foram ainda mais agravadas, e vocês estão indo bem neste primeiro trimestre.
De repente, não daria mais uma segurança para o investidor dizer que nas condições
atuais já dá para voltar para esse guidance?
Paula Picinini:
Na verdade nós já definimos que não vai ter um guidance específico. Eu acho que os
nossos números, se você olhar, se 1995 a 2007 o nosso crescimento é bastante
consistente, a receita líquida entre 20% e 23% de crescimento, mais precisamente
22,8%. Eu acho que este histórico já é o suficiente para dar uma indicação e um conforto
para se trabalhar; eu não vejo necessidade de, hoje, nós estipularmos uma nova
referência no same store sales, até porque já ficou bastante claro que, mesmo num same
store sales diferenciado, ele não necessariamente prejudica o lado operacional ou uma
redução de resultados. Acho que esse quarto trimestre serviu para gente, mais uma vez,
mostrar que o same store sales não é a referência para tudo. Então, acho que o nosso
histórico, o crescimento da receita líquida da primeira linha já pode servir como um bom
indicador para vocês.
Andréia Teixeira:
Eu discordo disso, porque eu acho que aumenta a volatilidade da ação, o que aumenta o
risco, o que aumenta... mas eu respeito a posição de vocês. O outro ponto que eu queria
tocar é em relação à carteira, se vocês pudessem explicar o que em relação à carteira a
gente poderia pensar em termos de maturação?
José Carlos Hruby:
Eu diria, quanto ao crédito em si, repare que você perguntou o que estaria eventualmente
sendo feito na retaguarda e não aparecendo; eu diria a nossa política de crédito, nós
temos buscado melhoras. A aprovação dos nossos cartões continua em uma faixa de
70% de todos os pretendentes ao cartão; nós temos assim implementado novos
processos, novas ferramentas. Tivemos uma troca de plataforma, tivemos um novo
modelo de credit score; também estamos assim constituindo uma central de crédito para
alguns casos especiais, isso ser deslocado para uma central com pessoas mais técnicas
para fazer a aprovação de crédito. Então nós acreditamos, assim, que tendo talvez a
posição de 2007 como referência, como um paradigma, a gente possa projetar os
próximos anos.
Eu quero alertar que a comparação dos números de produtos financeiros de 2007 com
2006 é muito perigosa porque, repare, principalmente dois novos produtos, que é o 0+8 e
o crédito pessoal, têm formas diferentes de fazer um provisionamento de perdas em
função de atender uma legislação do Banco Central; e, se nós olharmos o 2006, era um
ano em que estávamos iniciando, e principalmente o empréstimo pessoal que nós
começamos a trabalhar muito timidamente em abril daquele ano.
Então, quando chegou a dezembro de 2006, a carteira que serviu de base para fazer o
provisionamento de acordo com o Banco Central, foi um valor bastante pequeno e, como
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a Paula se referiu em outra pergunta, 2007 a gente poderia dizer, não obstante nós
queremos crescer mais ainda, mas a carteira de dezembro de 2007 já é uma carteira
mais madura, onde, obviamente, a reserva de provisionamento para perda foi maior.
Igualmente, também, uma coisa que podemos afirmar pelas nossas informações internas,
a inadimplência e a perda na condição de cinco vezes está até levemente menor. Então,
eu diria que estamos muito tranqüilos relativamente a estes aspectos.
Andréia Teixeira:
Perfeito. Muito obrigada.
Maria Cristina Costa, Lopes Associados:
Bom dia a todos. Eu tenha uma curiosidade em relação às liquidações no mês de janeiro.
Parece-me, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não só Lojas Renner, mas mesmo as
butiques, o varejo de vestuário em geral liquidou bastante. Isso pode vir a afetar a
margem do primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado? E a
outra questão é como começou a negociar a coleção de inverno, a Empresa está otimista
em relação à coleção de inverno? Seria basicamente isso.
José Carlos Hruby:
Coleção de inverno nós não só negociamos como já colocamos na loja. A gente teve,
como eu procurei expor, como a nossa turma de compras fez um movimento bastante
eficiente no ano, em novembro e dezembro, nós tivemos uma margem melhor no
trimestre de 46,2% versus 45,5% do mesmo trimestre do ano passado.
Eu também mencionei que nós não sentimos necessidade de fazer qualquer tipo de
liquidação adicional tanto é que a Renner começou sua liquidação em janeiro uma
semana depois do que tínhamos começado no ano passado; e lançamos a coleção na
primeira semana de fevereiro, a nossa nova coleção.
O que, para minha satisfação, eu fico muito contente com a nossa equipe de compras.
Ontem, por exemplo, eu estava circulando em shoppings de São Paulo, eu já vejo as
cores da nova estação na Renner enquanto outras butiques e tradicionais lançadores de
moda e lojas especializadas ainda estão em liquidação.
Então, acho que gente fez uma transição muito interessante; como eu falei a margem
melhora em janeiro, certamente, provavelmente vamos ter uma margem melhor, e
fizemos um movimento muito bom. Lojas de departamento há cinco ou seis anos, era
uma seguidora; hoje nós estamos chegando à situação de ser um lançador de moda. Eu
fico muito contente com o meu time, com o que a gente está conseguindo fazer.
Maria Cristina Costa:
OK, obrigada.
Juliana Rozenbaum, Unibanco:
Bom dia a todos. Eu queria tentar explorar um pouco a curva de maturação de vocês,
mas em um aspecto mais relacionado às margens. O que eu queria tentar ter alguma
idéia da visibilidade de vocês; agora que a gente já tem um estoque mais significativo de
lojas novas, então um estoque maior de lojas em anos mais significativos dessa curva de
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maturação, se vocês olham para essas lojas e olham para dispersão da rentabilidade ou
para a dispersão da margem EBITDA de cada uma dessas lojas, quão longe da média,
ou quão longe da margem da média da loja madura você está hoje? No fundo, o que eu
estou tentando explorar é o quanto de upside de margem que a gente ainda pode ter no
varejo mesmo, vindo dessa maturação? Eu não sei se vocês conseguem me dar alguma
idéia, mas isso é uma discussão até mais teórica do que o número específico, mas vocês
conseguem me ajudar com isso?
José Carlos Hruby:
Realmente, a nossa abertura de lojas nos últimos anos, principalmente a partir de 2006, é
bastante significativa. Então, essas lojas, principalmente as que nós abrimos em 2006,
2007 e agora essas 15 prometidas para 2008, evidentemente que a margem operacional
delas tem um nível menor do que aquelas que já estão — principalmente se pudermos
retroceder seis, sete, oito anos, quando nós ocupamos aqueles espaços que eram
ocupados pela Mesbla e Mappin — nós acreditamos que a gente tenha espaço, tanto
aquelas com seis ou sete anos ainda, para ter uma diluição, principalmente de despesas
e, portanto, crescendo a sua margem, como principalmente essas mais recentemente
abertas que realmente, se tivesse que dizer um percentual, têm uma margem em torno
de 60% e 70% também de um nível normal. Então, eu diria que a Empresa tem essa
convicção interna de que o crescimento do EBITDA da Companhia estará muito em cima
de uma melhor produtividade dessas lojas recentemente abertas.
Juliana Rozenbaum:
Perfeito. Era justamente este número que eu estava procurando, entre 60% e 70% da
margem de uma loja consolidada, onde hoje você já está operando esse estoque de lojas
novas. É isso?
José Carlos Hruby:
Perfeito.
Juliana Rozenbaum:
Perfeito. Muito obrigada.
Wagner Salaverry, Geração Futuro:
Bom dia, parabéns pelos resultados. Eu queria ter uma idéia um pouco mais ampla e, se
você me permite, não especificamente em relação à Renner, mas também uma visão de
vocês quanto ao setor; se a gente olhar os resultados financeiros, eles são cada vez mais
importantes no contexto da operação de vestuários; e a gente vê uma expansão, no caso
de vocês, bastante acelerada nos últimos anos, mas mais recente também nos negócios
financeiros, por sua vez o que permite uma velocidade de expansão maior.
Eu queria ter uma idéia de vocês olhando mais para frente, com vai se comportar essa
parte dos negócios financeiros nos resultados e se no contexto dos negócios da Renner e
até do setor, em um cenário de juros menores, uma capacidade de expansão talvez
menos acelerada, menos concentrada, ou mais forte naquelas cidades onde vocês já
estarão presentes, onde os consumidores potencialmente já terão cartões, então ter uma
idéia de quanto o crescimento dos cartões vai acompanhar o crescimento das vendas, a
expansão das lojas no futuro, e também se a gente viver cada vez mais no Brasil um
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cenário de juros menores, os consumidores vão financiar mais em oito vezes e se os
juros vão cair um pouco mais, enfim, ter uma idéia de, em cenário de maior estabilidade
macroeconômica como estamos vivendo e como se espera que continue, os negócios
financeiros vão andar de que forma? Em uma tendência de juros menores e até de uma
expansão maior de financiamento em oito vezes ou até uma expansão mais reduzida dos
cartões? Enfim, uma opinião de vocês sobre isso.
José Galló:
É uma pergunta bastante ampla. A gente verifica que, por exemplo, o percentual de
crédito sobre o PIB no Brasil ainda é bastante baixo. Temos o Chile com 65% a 68%, nós
estamos chegando agora em 35%. O crédito no Brasil, como um todo, ele tem muito por
acontecer; e está acontecendo na forma de extensão de prazos e também o que dá para
se imaginar é que há uma massa de consumidores importante chegando ao mercado e
que vai se utilizar com mais intensidade do crédito. Existe um estudo de um banco que
coloca que, se nós colocarmos novos consumidores no mercado — e o que nós
entendemos por novos consumidores? São aqueles consumidores que estão
principalmente na classe D e na classe C, estamos falando de pessoas com R$570 a
R$1.200 que, entrando nesta faixa, eles têm as suas necessidades básicas atendidas
então eles podem ir em direção ao crédito.
Se nós verificarmos, aqui, neste estudo que este banco fez, nos próximos sete ou oito
anos, significa a entrada de aproximadamente mais 50 milhões a 60 milhões de
consumidores neste mercado que também certamente serão demandadores de crédito.
Então, tentando ver a coisa para os próximos anos, tem muita coisa por fazer ainda no
crédito, e também aqueles tradicionais números de bancarizados, a “bancarização” no
Brasil é muito grande e quem pode ocupar este espaço? O varejo pode ocupar este
espaço; ele está mais próximo do consumidor, ele tem mais conveniência do que os
bancos, é mais barato o consumidor atingir esse potencial. Então, a grande visão seria
isso.
Wagner Salaverry:
OK, então a gente pode, olhando do ponto de vista de projetar desempenho das
empresas, não trabalhar com o decréscimo da evolução dos negócios financeiros em
função de cenário de maior estabilidade, pelo contrário, acompanhando isso e até em
função dos fatores que você falou, em um crescimento até maior do que propriamente
das operações de varejo?
José Galló:
Sem dúvida. A velocidade eu não sei, mas que é positivo, que há crescimento, há
crescimento. O ângulo da curva do crescimento, a discutir com mais detalhes, mas que é
positivo, é positivo.
Wagner Salaverry:
OK. Muito obrigado e parabéns pelos resultados.
Marcel Moraes, Bradesco Corretora:
Eu queria aproveitar só para fazer uma pergunta sobre produto financeiro, a gente não
comentou muito sobre o seguro, e o seguro é um produto que é altamente rentável e
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complementar ao que vocês já têm. É o seguro responsável pelo crescimento da
contribuição dos produtos financeiros como percentual de EBITDA? Se ela foi cerca de
16% e 17%, ela vai para 20%; é o seguro que está sendo responsável por este aumento
ou não? Qual a contribuição que podemos esperar desses produtos?
José Carlos Hruby:
Na realidade, e isso foi divulgado, nós acabamos, depois de um bid que a gente fez,
assinando um contrato com a Porto Seguro em novembro de 2006. Nós passamos,
depois disso, um ano adaptando plataformas, ajustando diversos detalhes, e ele foi
lançado ao nosso público cliente em novembro de 2007. e então, eu diria, os efeitos
disto, o resultado disto irá refletir-se nos resultados de 2008, a partir de 2008 na
realidade.
Marcel Moraes:
Exatamente. A pergunta é: em 2008, de que forma que esses produtos estão
contribuindo para o seu EBITDA? Se os produtos financeiros representaram algo como
17% do EBITDA e vocês dizem que essa representatividade pode chegar a 20%, esse
aumento está ligado ao seguro ou está ligado ao amadurecimento do empréstimo
pessoal ainda? Eu estou, na verdade, tentando entender qual a representatividade do
seguro, se ele não pode dar uma alavancada já que é um produto bastante rentável?
José Carlos Hruby:
Eu diria que é do conjunto, do pacote destes produtos, só que, evidentemente, a partir
deste ano, a contribuição do seguro será mais relevante porque é uma receita que está
ingressando neste pacote de produtos financeiros. Porque esta receita vai continuar
crescendo decorrente de uma participação que nós acreditamos; é um trabalho que
temos diariamente junto às nossas lojas, uma maior participação do 0+8, do próprio
empréstimo pessoal; nós estamos criando outros mecanismos conforme o próprio Galló
comentou, o lançamento do empréstimo com a garantia de um cheque, também é mais
um canal. Eu diria que todas essas frentes estarão crescendo, só que ainda de maneira
positiva, em 2008, estará surgindo um adicional que é dos seguros que praticamente em
2007 inexistia.
Marcel Moraes:
Perfeito. Mantido, então, o guidance de 20% para os produtos financeiros? Faz parte do
pacote?
José Carlos Hruby:
Pela nossa política, nós não vamos dar um guidance. Só realmente em 2007 eles
participaram em 17,5% e, conforme já dissemos, nós acreditamos que tenha ainda
pequenos degraus para um aumento de participação.
Marcel Moraes:
Certo, obrigado.
Operadora:
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Obrigada. Encerramos neste momento a seção de perguntas e respostas. Gostaria de
passar a palavra ao senhor José Carlos Hruby para as considerações finais.

José Carlos Hruby:
Quero agradecer no final o interesse no acompanhamento da nossa teleconferência e
esperamos revê-los no próximo trimestre. Muito obrigado e uma boa tarde.
Operadora:
A teleconferência da Lojas Renner está encerrada. Agradecemos a participação de todos
e tenham uma boa tarde.
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