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Operadora:
Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Via Varejo para discussão dos resultados da Companhia no 1T19.
Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast,
podendo ser acessado no endereço www.viavarejo.com.br/ri, onde se encontra a
respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O
replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento.
Informamos que o press release sobre o resultado da Companhia também está
disponível no site de Relações com Investidores.
Este evento está sendo gravado, e todos os participantes estarão apenas ouvindo a
teleconferência durante a apresentação da Companhia, e, em seguida, iniciaremos a
sessão de perguntas e respostas, quando mais informações 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 Via Varejo, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças
e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente
disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas 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 o desempenho futuro da Via Varejo, e podem
conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Peter Estermann, Diretor Presidente da
Companhia. Por favor, Sr. Peter Estermann, pode prosseguir.
Peter Estermann:
Obrigado, e desculpem pela falha técnica. Eu vou recomeçar, cumprimentando a todos
por participarem do nosso call.
Eu quero começar o nosso call reforçando e fazendo alguns destaques das iniciativas
que estamos implementando na Companhia, especialmente aquelas que estão
relacionadas aos pilares estratégicos que nós comentamos com vocês no início deste
ano.
O primeiro ponto é a melhoria do nosso top line, com base em uma estratégia
comercia, marketing em gestão de categoria mais integrada e mais eficiente. Eu falarei
alguns destaques para vocês logo em seguida. O segundo pilar é a melhoria da nossa
eficiência operacional. Vocês se lembram que fechamos o ano passado e começamos
este ano com uma instabilidade operacional bastante importante nas operações, tanto
de lojas físicas, como do online. E o terceiro pilar é a parte de ajustes de custos, que
não teria um impacto na venda e nem no nível do serviço dos nossos clientes.
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Voltando à nossa estratégia comercial, eu gostaria de dizer que todas as ações que
nós definimos no começo do ano estão sendo implementadas conforme o nosso
planejamento. Nas nossas lojas físicas, nós já estamos em um processo de ajuste fino
dessa estratégia.
Quando eu falo de ajuste fino, por exemplo, nós já estamos implementando, agora no
mês de abril, o pricing regionalizado de forma bastante estruturada. Isso vai nos ajudar
bastante, especialmente em termos uma alavancagem de margem e um
posicionamento competitivo melhor.
Nesse mês, nós também já estamos operando com a nossa gestão de categorias
especialmente focada em algumas categorias que ajudam, tanto no fluxo de clientes,
como na melhoria da margem. Nesse aspecto, eu gostaria de destacar a gestão da
nossa categoria de móveis, onde vocês sabem que temos um diferencial competitivo,
que é a Bartira, e também temos um posicionamento como sendo o varejista mais
importante dessa categoria no Brasil.
Eu gostaria de destacar que o planejamento que fizemos para aumentar a participação
dessa categoria na venda total da Companhia vem acontecendo exatamente conforme
nosso planejamento.
Agora, durante o mês de abril, já começamos a ter participação na venda de móveis
no total de vendas da Via Varejo em níveis parecidos àqueles que nós tínhamos em
2017, quando nós observamos uma recuperação bastante importante e essa categoria
tem impacto importante na margem.
Nós vamos continuar acelerando todas as iniciativas que estão sendo implementadas
nesse sentido. A nossa expectativa é muito positiva já para o 2T em relação a esse
aspecto. O segundo destaque, que eu quero fazer só para dar como exemplo, também
é um foco muito mais direcionado à gestão da nossa categoria de eletroportáteis, que
gera fluxo na loja e traz margens bastante positivas. Nós já observamos, agora no mês
de abril, um crescimento extremamente significativo dessa categoria.
Logicamente, continuamos com foco nas nossas categorias de linha branca e de
telefonia. A categoria de telefonia é aquela que vai necessitar uma atenção bastante
especial ainda no 2T porque ainda estamos na fase de ajuste para que consigamos
nos ajustar ao fato de não termos mais a Lei do Bem. Essa categoria é muito
importante, tanto nas lojas físicas como no online.
Outro aspecto que eu gostaria de destacar nessa nossa estratégia comercial é que já
começamos a dar prioridade muita grande no sentido de trazermos novas categorias
para a nossa base, especialmente categorias que, além de trazerem receita nova,
trazem receita nova com margem mais positiva.
No pilar de eficiência operacional eu quero destacar que já estamos operando nas
lojas físicas desde a segunda quinzena de março, com estabilidade operacional nos
mesmos níveis que nós tínhamos no final de 2017 e início de 2018, antes que nós
passássemos a sofrer com os problemas da integração que nós tivemos. Eu posso
afirmar para vocês que a estabilidade operacional de loja física não é mais um tema
de preocupação para este trimestre.
Outro tema importante que saiu da nossa pauta de preocupação porque nós já
estabilizamos é aspecto de ruptura. Eu acho que nós sempre temos melhorias a fazer
2

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T19
Via Varejo (VVAR11 BZ)
24 de abril de 2019
na ruptura, mas, tanto no online como no físico, a nossa ruptura chegou a um patamar
que também não está mais afetando a nossa performance de vendas. Entramos nesse
trimestre com um estoque muito mais ajustado e muito mais equilibrado para atender
nossa estratégia comercial e de ofertas.
Nas operações online, como eu já havia comentado no início do ano, nós ainda temos
evoluções a serem feitas neste 2T. O 1T foi um trimestre de evoluções extremamente
significativas, mas ainda não operamos com o índice de estabilidade que entendemos
como adequado.
Acho que a mensagem positiva é que, nas últimas semanas, já operamos com um
nível de estabilidade operacional muito bom, muito melhor do que o nível com que
começamos o ano. Para este trimestre, temos outros ajustes ainda em andamento,
especialmente em três war rooms que continuam estabelecidos, continuam existindo.
E a nossa expectativa é que, até o final de maio, consigamos cobrir grande parte dos
aspectos que ainda estão remanescentes.
No mês de junho, temos alguns complementos a fazer. Eu gostaria de só lembrá-los
que no dia 30 de junho nós faremos a integração total das nossas plataformas online e
lojas físicas. Com isso, uma série de pequenos ajustes que ainda são necessários
passam a serem possíveis de serem executados.
Então, a nossa expectativa é que, online, já no 3T, nós estejamos operando em um
patamar completamente diferente daquele em que nós operamos no último trimestre e
no 1T deste não. A nossa visão é positiva em relação a esse aspecto. O time está
muito bem estruturado e temos acompanhamentos semanais das ações que estão
sendo implementadas. E nós temos conseguido executar tudo o que temos planejado,
dentro do plano que temos feito.
Então, esse tema da estabilidade operacional, só reforçando, novamente, ele está
equacionado no mundo físico, e, no mundo online, nós devemos começar, conforme
eu já havia falado no início do ano, o 3T em um patamar muito diferente do patamar
em que vínhamos operando até agora.
Outro aspecto que eu gostaria de comentar é em relação ao pilar de despesas gerais.
O nosso plano é de redução de custos, e vocês se lembram que falamos que
colocaríamos um foco muito grande, especialmente na redução de despesas que não
impactam vendas ou a relação com o nosso cliente, a experiência de compra do nosso
cliente, e todas as iniciativas que tínhamos mapeadas para o 1T foram executadas
rigorosamente. Já começamos a colher os resultados no 1T. Temos alguns trabalhos
pela frente ainda, mas que estão completamente dentro do cronograma que
estabelecemos.
Essa é uma frente que está 100% sob o nosso controle, e posso afirmar a vocês que a
execução tem sido impecável. Então, estamos muito confiantes de que o plano de
redução de despesa e ajuste do nosso SG&A da Companhia acontecerá de forma
bastante positiva.
Eu também gostaria de reforçar para vocês que continuamos com o nosso plano de
expansão de lojas físicas em regiões de alto potencial de crescimento e que reforçam
a nossa estratégia omnichannel. Vocês lembram que temos um plano de colocar em
torno de 80 novas lojas este ano, e este planejamento está bastante em linha com o
que pensamos no começo do ano.
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Eu gostaria somente de destacar também o forte crescimento no trimestre passado, e
continuamos com o mesmo ritmo neste trimestre, do nosso marketplace, o 3P. Esse
crescimento e essa melhoria estão extremamente baseados no fato de que a nossa
nova plataforma começa a funcionar e operar em níveis muito distintos daquilo que
tínhamos em nossa plataforma antiga.
Fizemos vários ajustes em processos, e também ajustes na relação com os nossos
sellers, e o marketplace tem sido um destaque muito positivo na Companhia,
começando no final do ano passado, mas acelerando bastante nesse último período.
Para finalizar, eu gostaria de reforçar que o nosso guidance para 2019 está mantido.
Só para recordar, nós temos previsto um crescimento de 2 p.p. acima da inflação no
nosso top line e temos também uma previsão de crescer o GMV do online entre 15% e
20%.
Fizemos um trabalho bastante intensivo nas últimas três semanas e todo o nosso time
está convicto. Apesar de todo o mundo saber que é um grande desafio, nós estamos
convictos de que entregaremos o guidance do top line, tanto do físico quanto do
online, durante o ano. Isso estará fundamentado em uma melhoria contínua, trimestre
após trimestre.
O outro guidance que demos a vocês é o do EBITDA, no critério pré-IFRS16, que é
superior a 6%, e um CAPEX entre R$550 milhões e R$600 milhões. Ambos os
guidances continuam mantidos.
Eu só gostaria de reforçar que o guidance de investimento ainda precisa ser aprovado
em nossa assembleia, que acontecerá nos próximos dias. E também, temos convicção
de que conseguiremos manter esses guidances. Reforço, sabendo que o desafio de
execução é muito grande.
Eu passarei a palavra ao Felipe Negrão, nosso CFO, que dará maiores detalhes a
respeito do nosso resultado.
Felipe Negrão:
Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vamos começar discutindo os resultados
do 1T19. No slide quatro, no 1T19, apresentamos redução da receita bruta
consolidada de 1,6%, atingindo R$7,4 bilhões. Nas lojas físicas, apresentamos um
crescimento da receita bruta de 0,3%. No online, apresentamos redução da receita de
7%.
A receita líquida ainda foi impactada pelo fim da Lei do Bem. Nas lojas físicas, o
crescimento é consequência dos pontos já mencionados pelo Peter, com grande parte
dos problemas solucionada durante o trimestre. No online, conforme prevíamos, ainda
precisamos de um trimestre para deixar a operações adequada, mas encerramos o
trimestre melhor do que começamos.
No slide cinco, o GMV faturado apresentou crescimento de 1,7%, fortemente
impactado pelo crescimento do 3P, que apresentou crescimento de 63%. A menor
participação de celulares impactou o Retira Rápido, que atingiu 27,3% dos itens
elegíveis.
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O Retira Rápido continua sendo bastante estratégico para a Via Varejo, uma vez que
nos possibilita ter um melhor atendimento ao cliente, um menor custo logístico e a
possibilidade de upsell e cross-sell, tanto de produtos quanto de serviços financeiros.
Contamos com aproximadamente 7.000 pontos de retirada, entre lojas, correios e
postos de gasolina.
No slide seis, o fim da Lei do Bem, a maior agressividade comercial, a menor
participação de serviços e a menor taxa de aprovação de CDC em 2018 resultaram
em uma redução de 560 bps na margem bruta, que atingiu 27,6%.
Apresentamos importantes ganhos em despesas, como PDD, despesas jurídicas e
pessoal. As despesas operacionais da Companhia como percentual da receita líquida
apresentaram redução de 400 bps, atingindo 20,3%.
Ainda temos diversos projetos que visam aumentar a eficiência da Companhia, sem
prejudicar o atendimento ao cliente e sem comprometer as vendas. Sendo que alguns
deles, como a negociação da taxa de MDR, já foram concluídos no final do trimestre.
Como consequência do exposto e do IFRS16, que troca aluguel por depreciação em
resultado financeiro, nossa margem EBITDA ajustada atingiu 8,2%, bastante superior
ao apresentado no último trimestre. Nas mesmas bases apresentados no ano
passado, a margem EBITDA ajustada seria de 4,9%, superior ao 1,4% do 4T18.
No slide sete, o resultado financeiro líquido atingiu 4,1% da receita líquida, também
impactado pelo IFRS16. A Companhia apresentou no período um prejuízo de R$49
milhões.
No slide oito, a Empresa mantém sua sólida posição de caixa, apresentando um caixa
líquido de R$2,2 bilhões.
Encerro aqui meus comentários, e abro agora a sessão de perguntas e respostas.
Olívia Petronilho, JPMorgan:
Boa tarde a todos, e obrigada por pegarem minha pergunta. Eu tenho duas perguntas,
na verdade, e elas estão mais para o lado da restruturação e dos planos da Empresa
ao longo de 2019. Gostaríamos de entender, primeiro, durante o 1T, como vocês viram
a evolução das vendas durante os meses. Se podemos dizer que em março, quando
olhamos para same-store sales e para o crescimento como um todo, já estaríamos em
um nível um pouco melhor do que vimos no trimestre.
E quanto à margem comercial da loja física, entendo que, no e-commerce, vocês
ainda precisam trabalhar, e tivemos mudanças na Lei do Bem; mas, mas quando
olhamos para aquela regra de bolso dos 30%, quão longe dessa margem comercial
estaríamos, já no fim do mês? Obrigada.
Peter Estermann:
Obrigado pela pergunta, Olívia. Com relação ao primeiro ponto, se o same-store sales
verificado no mês de março já mostra melhoria, sim, ele já mostra evolução. Como
tenho dito, a evolução será gradativa e seremos muito consistentes. A expectativa é
que consigamos, já no 2T, ter um same-store sales melhor do que temos apresentado
no trimestre.
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Com relação à segunda pergunta, o ajuste de margem, como falei, no 2T, virá, não
somente em cima dos aspectos da Lei do Bem. A Lei do Bem é um impacto importante
no nosso negócio, o resultado de telefonia tem uma participação muito grande no
online, e também na loja física. Temos outras ações, como já citei, com foco mais
significativo em categorias que trazem fluxo e trazem uma margem melhor; como falei,
móveis e eletrodomésticos. O aspecto do pricing regionalizado nos ajudará muito, já
neste 2T.
Então, a recuperação de margem virá em cima de outras alavancas, que vão além da
alavanca apenas para os ajustes em função da Lei do Bem.
Olívia Petronilho:
Está ótimo. Obrigada.
Richard Cathcart, Bradesco:
Boa tarde. Eu gostaria de fazer duas perguntas sobre o e-commerce. Primeiro, eu
gostaria de entender um pouco sobre essa diferença de performance entre 1P e 3P; o
3P cresceu muito bem, mas o 1P teve uma queda. Então, eu só queria entender se
houve uma troca de categorias, ou se tem alguma coisa da plataforma de 1P que está
ainda mais desafiadora.
E na segunda pergunta, sobre e-commerce, eu gostaria de entender em um pouco
mais de detalhes sobre os próximos passos. Peter, você falou que tem a questão de
sistemas, que serão integrados ao final de junho, mas tem mais algumas coisas que
são importantes para fazer? Estou pensando em política de preços etc. Só um pouco
mais de cor sobre isso, por favor. Obrigado.
Peter Estermann:
Obrigado, Richard. Com relação à primeira pergunta, você colocou claramente o
aspecto que faz uma diferença ainda hoje: o aspecto relacionado à plataforma. Você
sabe que, durante o ano passado, mudamos a plataforma do marketplace; fizemos
vários ajustes durante o 2S, e a plataforma opera hoje em um padrão bastante melhor
do que a plataforma antiga.
Além disso, fizemos várias revisões de processos na nossa forma de contratação de
sellers. Hoje, temos uma velocidade muito maior para trazer o seller para a nossa
plataforma, para subir os produtos na plataforma, e a relação com os sellers melhorou
muito.
Então, acho que é uma conjuntura de melhoria do sistema e da plataforma, melhoria
de processos e gestão de sellers o que está trazendo um resultado muito satisfatório.
No caso, como comentei, na nossa plataforma de 1P, ainda temos os desafios e os
reajustes necessários em termos de estabilização operacional. Como comentei,
também, vamos fazer a integração dos nossos sistemas online e físico até 30 de
junho. Com isso, devemos eliminar aquela ponta menos impactante, mas ainda
importante, de melhorias que precisamos fazer na plataforma do online.
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Então, a expectativa é de que o 1P também comece a melhorar de forma bastante
significativa já no 3T. Reforçando que, no 2T, também em termos de estabilidade
operacional, já estaremos operando em um nível, em um patamar muito melhor do que
começamos este ano.
Temos um desafio no online também. Você perguntou o que mais estamos fazendo.
Nós temos um desafio aqui de ajuste de competitividade de preço e de margem, que é
muito importante, e é um trabalho que já começamos de forma bastante intensiva em
abril.
Richard Cathcart:
Perfeito. Obrigado, Peter.
Gustavo Oliveira, UBS:
Obrigado por pegar minha pergunta. Ainda em relação à margem bruta, você falou de
alguns fatores, mas eu gostaria de entender como está a evolução de serviços e de
crédito, porque esse é um produto com a margem bem alta. Acho que vocês
comentaram que também não teve venda muito boa no 1T, e acho que crédito e
serviço já estão parados há mais de ano, até. Eu gostaria de entender como está a
evolução, o que precisa ser feito para retomar essa linha.
Peter Estermann:
Obrigado, Gustavo. Deixe-me começar pela parte mais simples. O crédito, vimos
melhorando de forma significativa. Neste 1T, a nossa participação do CDC melhorou
bastante em relação ao período anterior.
Você se lembra que a plataforma de crédito, no final do ano passado, sofreu bastante
com instabilidade. Ela está totalmente estabilizada, e vimos o efeito não somente da
estabilidade da plataforma, mas também de iniciativas que tomamos na operação,
porque trazer mais propostas para a mesa de crediário, e também na nossa eficiência
da plataforma de crédito, é um impacto muito positivo. Então, o crediário vem
melhorando.
Em serviços financeiros, tivemos um impacto negativo no 1T, que está muito
relacionado não apenas à parte de eficiência operacional, em que vimos mantendo um
desempenho muito parecido com o que tínhamos no passado, mas o mix de
categorias impactou, de forma significativa, a eficiência de serviços no 1T. Então,
podemos dizer que estamos praticamente 100% vinculados ao mix de categorias.
Você sabe que a penetração de serviços financeiros em algumas categorias é
diferente das outras. Não entramos nesse tipo de detalhe aqui no call, mas você pode
ter certeza de que a queda que observamos em serviços financeiros no 1T está
vinculada ao mix de produtos.
Gustavo Oliveira:
Eu acho que você está falando, principalmente, de garantia estendida?
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Felipe Negrão:
Boa tarde, Gustavo. É exatamente o que o Peter está falando. O ponto é que a
participação de telefonia caiu um pouco; tem uma parte de Fique Seguro, que é o
seguro de perda, roubo e dano de celular, que é bastante importante, tem participação
em serviços. Quando cai telefonia, isso acaba caindo também. Então, quando você
olha de forma consolidada, acaba aparecendo uma redução na participação de
serviços, mas é simplesmente por conta de mix.
Hoje, dentro da indústria, em termos de penetração de serviços, somos os melhores,
somos benchmark. Então, essa mudança de participação e mix de produtos pode
alterar.
Quanto ao CDC, se olharmos, isso já é algo que vem desde 2016. Ano após ano,
vimos melhorando bastante a rentabilidade do CDC. Ano passado foi lucro recorde, e
este ano estamos melhorando bastante em relação ao ano passado.
Olhamos a última linha para a Companhia. Vemos quando sobra de dinheiro em lucro
em dinheiro para a Companhia. Aconteceu, sim, de haver impacto na margem bruta,
porque uma das coisas que fizemos no ano passado foi cortar crédito, por isso
melhoramos.
Então, para a receita bruta, tudo que concedemos de crédito, no ano passado, como
cortamos taxas, está vindo menos receita de juros diferida para este ano, por isso há
impacto na receita bruta, mas, para a Companhia, está muito positivo. De novo,
estamos neste trimestre com os melhores resultados em CDC em toda a história da
Companhia. Existe essa redução na receita bruta, mas é muito mais que compensada
na PDD, no resultado financeiro, no resultado de cobrança etc.
Se você olhar também, como receita, a participação de CDC aumentou. Essa
participação maior trará resultados para os próximos anos. Por quê? Dos clientes
antigos, que são boa parte do que temos, hoje, na carteira, e temos modelos como
nenhum outro banco tem, que é um conhecimento que temos que os outros bancos
não têm desse cliente; mas, dos novos, tínhamos, sim, como melhorar os nossos
modelos de concessão de crédito. Vimos trabalhando bastante nos últimos anos.
Conseguimos agora, depois de fazer pilotos, ampliar um novo modelo de crédito para
os nossos clientes, e isso aumentou também a taxa de aprovação para os novos
clientes e trará resultados para frente. Por isso, é um dos motivos de por que a
participação do crediário aumentou. Além, logicamente, das lojas, que também tiveram
uma melhor oferta de CDC.
Então, estamos melhores em CDC olhando toda a Companhia, não só margem bruta,
e continuaremos melhores para frente.
Gustavo Oliveira:
Obrigado.
Julia Fagá, Itaú:
Boa tarde. A primeira pergunta é uma sequência da pergunta do Richard. Eu gostaria
de entender um pouco mais sobre essa integração do online e do offline que está
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planejada para o final de junho, se ela já começará full; ou seja, se a partir do final de
junho, vocês já conseguirão operar todos os CDs com as duas operações, todas
aquelas questões que vocês já vinham mencionando que teriam de ganho de sinergia
ao juntar as duas operações.
E também, vocês falaram que a operação, principalmente de lojas físicas, está muito
mais estável a partir do meio de março. Então, se vocês puderem dar uma cor de
quanto está melhor e como tem vindo, ajudaria bastante. É isso.
Peter Estermann:
Obrigado, Julia. O primeiro, ponto sobre a integração do online e do offline, deixe-me
colocar dois aspectos fundamentais. A integração que faremos no final de junho tem
dois aspectos importantes. O primeiro é a integração societária. A integração
societária acontece imediatamente após a integração das plataformas.
Depois, temos a integração operacional. Essa integração também acontece
imediatamente após o dia 30, ou seja, no dia 1, mas é óbvio que continuamos tendo
evoluções e ajustes em nossas operações para que consigamos capturar 100% da
operação totalmente integrada. Isso não acontece no dia seguinte. Sempre temos
ajustes a serem feitos.
O importante é que a integração societária aconteça. Eu acho que o primeiro grande
ponto aqui, e que tem de estar 100% funcionando para que a integração societária
aconteça, são as integrações de estoques das companhias. Como eu disse, estamos
com o cronograma bem em dia. Neste momento, não temos nenhuma luz vermelha
em relação a nenhuma iniciativa de integração.
Mas, de novo, a integração de sistemas em uma Companhia do tamanho da nossa,
temos que acompanhar até o último dia. Por enquanto, a sinalização é extremamente
positiva.
Então, sim, integraremos tudo no dia 30. Mas para capturarmos todas as iniciativas de
omnicanalidade, que entendemos que temos como potencial, teremos aprendizados e
ajustes durante o 2S do ano. Começamos em um patamar completamente diferente do
de hoje, com menos interferência manual do que temos neste momento na
Companhia.
Com relação à segunda pergunta, lojas físicas, toda a parte de integração de lojas de
físicas e a evolução do que esperamos para o 2T, e especialmente para o 3T, tudo
está em linha com o planejado.
Já eliminamos os aspectos importantes de instabilidade operacional, também já
eliminamos o nosso aspecto de ruptura, e estamos no refinamento da estratégia
comercial.
Toda a força de vendas está totalmente alinhada com a nossa estratégia. Portanto,
temos que mostrar melhores resultados daqui para frente.
Julia Fagá:
Perfeito. Muito obrigada.
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Tobias Stingelin, Citibank:
Boa tarde, Peter e Felipe. Em relação à parte da integração do online e offline, existe
algo do ponto de vista de ganhos que vocês possam dividir conosco? Ou alguma
curva sobre como devemos enxergar esses ganhos? Como você falou, existe a parte
societária, que deve ter uma parte tributária associada também, onde o ganho talvez
seja mais fácil de ser atingido, e a parte operacional, onde é natural esperar uma
transição um pouco complicada. Enfim, eu gostaria de entender se existe alguma
coisa que vocês possam dividir com relação a isso?
O segundo ponto, com relação ao SG&A especificamente, um trabalho muito bem
feito, podemos assumir que tudo isso é recorrente, não é que houve alguma coisa
agora que não será repetida? Eu me refiro àqueles R$108 milhões, eu já estou tirando
da conta e assumindo que tenha sido one-off. Então, a primeira pergunta é sobre essa
questão dos ganhos da integração, e a segunda é com relação ao SG&A, se é
recorrente ou não.
Por fim, se eu puder fazer outra, me chamou a atenção que, no ITR, quando eu olho
para a abertura de online e offline, a parte de receita líquida cai muito no online, mais
de 30% trimestre a trimestre, o que é bastante diferente do que aconteceu com a
receita bruta. Isso tem a ver com o imposto? Vocês poderiam explicar isso um pouco
melhor, por favor? Obrigado.
Peter Estermann:
Obrigado, Tobias. Começarei pelo SG&A. Você está correto na sua análise. Tirando
esse one-off que tivemos neste 1T, o restante é recorrente. São ações implementadas
com recorrência para frente. Não há nenhum risco de não capturar. O SG&A está no
caminho certo.
Em relação à integração, as principais vantagens e benefícios que colheremos com a
integração total das plataformas estão relacionadas, por exemplo, ao Retira Loja, em
que estaremos com uma visão completamente integrada e conseguiremos acelerar o
Retira Loja.
A parte de gestão de estoques, que hoje já é uma gestão comum, mas ainda não é
sistêmica. Ela exige um trabalho operacional grande, acabamos tendo que fazer
transferência de estoques entre unidades, o que muitas vezes dificulta a venda e gera
ruptura no online. Isso acabará imediatamente após a integração.
Outro ponto importante, e que não capturamos imediatamente após a integração, mas
é um processo que avança mais rapidamente, é a possibilidade de o cliente comprar
um produto online e devolver na loja física. Aqui, ainda há um trabalho de processos e
de treinamento que já começamos a fazer e que conseguiremos capturar nos
próximos meses, não é imediatamente após a integração.
Então, os aspectos vinculados à multicanalidade, ao Retire Loja, à gestão de estoque
e à gestão de categoria e compra e produtos, tudo isso passa a ser muito mais fluido e
muito mais rápido. O principal impacto estará na maior facilidade de fazer a gestão dos
canais no dia a dia. É isso.
E isso, basicamente, tem um impacto positivo na venda, na receita. No GMV e na
venda.
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Outro ponto, é que estaremos totalmente integrados, quando falamos em termos de
estoque, para podermos acelerar ainda mais a venda da cauda longa na loja física,
que é um ponto que vimos trabalhando há mais tempo.
Hoje, no Via+, todos os programas sistêmicos vinculados a esse aspecto estão
resolvidos, e agora, no momento em que integrarmos todos os estoques, isso dá uma
velocidade e uma visibilidade maior para a loja física para vender o estoque do online.
A respeito do ITR eu passarei para o Felipe.
Felipe Negrão:
Boa tarde, Tobias. Só para complementar dois coisas do Peter, quanto ao SG&A, é
verdade, tirando esse one-off, o restante é recorrente. Mas existem dois pontos: pode
haver outros one-off para frente; e também há outras iniciativas, nós não paramos por
aqui. Existem iniciativas que ainda estamos tomando para reduzir o SG&A.
Vou lhe dar um exemplo: sempre fazemos contratos com prazos determinados com
empresas de adquirência. Venceram durante o mês os contratos que tínhamos,
fizemos um bid e conseguimos uma redução grande. Então, o 1T19 teve um impacto
pequeno disso, porque foram só alguns dias, mas a partir do 2T começaremos a ver
um impacto positivo no SG&A, e há outras coisas que estamos olhando para melhorar,
também.
Quanto à incorporação, além dos pontos que o Peter colocou, que são os mais
importantes, porque estamos falando do core do negócio, existem outros dois que
financeiramente acabam tendo impacto.
Um deles é importante, que é a parte de monetização de impostos. Quando fazemos a
incorporação do Cnova com a Via Varejo, na Via Varejo nós conseguimos fazer uma
monetização muito mais rápida, principalmente de PIS/COFINS, uma vez que a Via
Varejo acaba tendo um pagamento muito maior de PIS/COFINS, e o nosso crédito
estaria acabando rápido, em alguns meses. E a Cnova carrega todo esse crédito que
podemos usar.
E na parte de pessoas e administrativo, ainda temos dois sistemas. Temos que
computar notas etc. em dois sistemas, e acabamos tendo um ganho muito grande,
porque não estamos falando de pessoas gerenciais, são pessoas mais analistas, que
acabam ganhando menos. Mas sim, também há um ganho disso.
Quanto à parte do ITR, do faturamento, o que acontece, até por conta da incorporação
que prevemos para 30 de junho, estamos transferindo cada vez mais a parte de
estoque para a Via Varejo.
Quando você olha ITR, são números contábeis, e o faturamento teve origem da
Cnova, mas como foi uma venda usando estoque da Via Varejo, acabou migrando
para a Via Varejo. É por isso que acabamos diminuindo o faturamento contábil da
Cnova e vamos passando para a Via Varejo, por conta disso. Esse é o principal
impacto que temos no faturamento.
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Tobias Stingelin:
Perfeito. E se eu puder fazer um follow-up, Peter, você deixou claro que, dada a
magnitude, o tamanho da Empresa, não é nada simples fazer integrações, como
vimos ao longo do ano passado. Você falou que devemos esperar ao longo do 2S
essa integração acontecendo, do online e do offline, mas dados todos os projetos que
você tem agora, que você está monitorando, dados todos os accountabilities que você
gostaria de colocar, você acha difícil acontecer alguma coisa que atrapalhe tanto a
operação quanto foi ao longo do ano passado, com essa grande mudança que vocês
fizeram? Agora, o risco disso deveria ser bem menor?
Peter Estermann:
Tobias, toda segunda-feira, gastamos pelo menos uma hora e meia discutindo os
aspectos das iniciativas de estabilidade operacional e integração dos sistemas.
Estamos trabalhando com um monitoramento e um nível de detalhes em cima desses
projetos muito grandes.
O que posso lhe responder, com toda certeza, é que neste momento não existe
nenhum risco mapeado que possa afetar qualquer tipo de aspecto significativo na
operação da Companhia.
Hoje de manhã, tivemos uma reunião específica para discutir integração e evolução da
plataforma sistêmica. O time está muito focado nisso, e, mais uma vez, a confiança é
muito alta de que não teremos problemas.
E, de novo, monitoraremos, continuaremos monitorando isso muito de perto, e é óbvio
que, se acender uma luz vermelha em algum momento, teremos que tomar alguma
decisão diferente da que estamos enxergando hoje. Mas eu não vejo, neste momento,
nada que possa mudar o nosso planejamento.
Tobias Stingelin:
Perfeito. Desculpem, eu sei que estou me alongando, mas uma última pergunta: você
já falou de vendas em outra pergunta, que a tendência estaria melhor agora, mas, ao
mesmo tempo, estamos vendo o macro dando uma patinada. Como vocês estão
enxergando isso do ponto de vista de tráfego? Qual é o seu feeling do momento,
agora?
Peter Estermann:
De novo, por natureza, somos otimistas. Sempre procuramos ver o lado positivo de
tudo que está acontecendo. Eu falei que sempre incutimos todo o nosso planejamento
do ano, avaliamos todos os riscos que tínhamos, tanto em termos de receita, como de
margem, como de despesas, e chegamos à conclusão de que temos condições, com
iniciativas adicionais, de manter o nosso guidance.
E temos uma premissa dentro desse contexto de que o macroeconômico do país
continue pelo menos igual ao que temos hoje. Não estamos trabalhando com um
cenário de deterioração de macro neste momento, Tobias.
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Tobias Stingelin:
Está ótimo. Obrigado novamente.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Boa tarde. Obrigada por pegarem a minha pergunta. A primeira é sobre a melhora no
capital de giro do lado de estoques. Eu imagino que isso é uma coisa que vocês veem
como recorrente. Eu gostaria de confirmar isso. E, por outro lado, os dias de contas a
pagar pioraram um pouco. Eu gostaria de entender se tem mais a ver com algumas
negociações específicas do trimestre, ou algum outro fator que deveríamos monitorar.
E qual é a perspectiva daqui para frente?
A segunda pergunta é se vocês conseguem quebrar essa pressão na margem bruta
em grandes linhas pelos vários fatores que vocês citaram no call e no release.
Obrigada.
Felipe Negrão:
Boa tarde, Irma. Sobre a primeira pergunta, capital de giro, nós começamos a crescer
um pouco a parte de estoque quando estávamos saindo da crise, quando começamos
a ver um cenário de venda melhor. Havia uma parte em que estávamos com medo de
escassez de mercadoria, então aumentamos naquele momento, e depois disso, desde
o final do trimestre passado, no 4T, quando tivemos uma grande redução de estoque,
acreditamos que hoje, pelo menos no curto e médio prazo, estamos com uma
cobertura de estoque adequada.
Uma vez que incorporamos Cnova etc., podemos ter ganhos adicionais, mas acho que
provavelmente para o 2S ou para o ano que vem. É, hoje, um nível de estoque
recorrente.
Quanto a contas a pagar, mantemos o mesmo prazo, não tem nada de diferente. A
única mudança é por conta de agenda de quando fazemos essa compra. Por isso que
houve esse aumento nesse momento.
Mas também, no curto prazo não deve haver nenhuma mudança em termos de
número de prazos de pagamento. Mantemos os mesmos prazos de pagamento com
fornecedor que no ano passado, sem grandes diferenças. Essa diferença que houve
foi, realmente, por conta da agenda de compra. Se você compra em janeiro ou em
março, existe um impacto bastante grande na foto de 31 de março.
Quanto à margem bruta, mais ou menos, em termos de impacto, Lei do Bem foi mais
ou menos 2,4% do impacto da margem bruta, competitividade acabou sendo 2,6%, e
serviços, 0,6%. Mais ou menos, com esses grandes números, dá para fazer essa
conta.
Irma Sgarz:
Obrigada.
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Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar
a palavra à Companhia para suas considerações finais.
Peter Estermann:
Quero finalizar dizendo que estamos bastante confiantes na evolução dos resultados
de forma consistente e sequencial nos próximos trimestres para que possamos
entregar o guidance que passamos para vocês.
Outro aspecto é que estamos cientes do desafio que temos pela frente e da
necessidade que temos de ter uma execução impecável, especialmente nos próximos
90 dias, para podermos começar um 3T em outro patamar.
A nossa confiança está fundamentada em planos de ação muito claros e concretos
que temos bem definidos e dos quais fazemos o acompanhamento todas as semanas
na Companhia. Como falei agora há pouco, em uma resposta ao Tobias, é lógico que
tudo isso depende da situação macroeconômica. Estamos trabalhando com a visão de
que teremos uma situação macro estável; não estamos trabalhando com nenhuma
piora da visão macroeconômica para os próximos meses.
Gostaria também de reforçar que o time da Via Varejo está totalmente engajado com
essas iniciativas e com todos esses desafios que temos pela frente, e eu,
particularmente, continuo muito confiante de que entregaremos os resultados que
prometemos a vocês. Muito obrigado.
Operadora:
A teleconferência de resultados da Via Varejo está encerrada. O departamento de
relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e
questões. Agradecemos a participação de todos, e tenham uma boa tarde.
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