Local Conference Call
Cia. Hering
Resultados do Segundo Trimestre de 2016
29 de julho de 2016

Operadora: Senhoras e senhores obrigada por aguardarem e sejam bem vindos ao
conference call dos resultados do 2º Trimestre de 2016 da Cia. Hering.
Informamos que todos os participantes estarão conectados à conferência apenas como
ouvintes durante a apresentação da empresa.
Posteriormente será aberta a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções
serão fornecidas. Caso seja necessária alguma assistência durante a conferência queiram,
por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero.
Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante
esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, bem como
projeções, metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da
Administração. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado
interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto
estão sujeitas a mudanças.
Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Fabio Hering, Presidente da Companhia, e
o Sr. Frederico de Aguiar Oldani, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores. Os
executivos farão uma introdução inicial e em seguida responderão às questões formuladas.
Agora gostaria de passar a palavra para o Sr. Fabio Hering. Por favor pode prosseguir,
senhor.
Sr. Fabio Hering: Olá bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas e cumprimentar a todos
que participam dessa teleconferência de resultados do 2T16 da Cia. Hering e iniciar
transmitindo o 2T, ainda um trimestre sem crescimento dentro da companhia, mas ele teve
um lado também muito importante para que a gente confirmasse as nossas direções, os
nossos esforços que estão centrados em produto e loja.
E tivemos nesses aspectos importantes confirmações, importantes coisas que aconteceram
e que demonstraram que a gente está realmente no caminho certo. A gente vai ter a
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oportunidade durante a apresentação e depois principalmente também na sessão de
perguntas e respostas em esclarecer bastante a respeito disso.
Tivemos um trimestre bastante heterogêneo em termos de desempenho. Ele por si só,
tendo em vista o fato de ser um período de inverno, ele já tem nas principais regiões do país
que são o sudeste e sul é em termos de potencial de consumo, bastante influência do clima.
Então além dos fatores econômicos nós também tivemos por conta do clima uma
heterogeneidade bastante relevante de desempenho.
De certa forma isso até ajudou não no aspecto da venda, mas ajudou no aspecto da
performance por que o frio nessas regiões ele veio com antecedência, veio no período bom
de vendas, o que fez diferentemente do ano passado por exemplo que a gente tivesse um
desempenho de vendas de inverno com margens melhores dentro da nossa rede quer seja
de lojas próprias ou rede de franqueados.
Tendo dito isto e antes de passar a palavra o Frederico Oldani que fará a apresentação eu
quero também aproveitar essa oportunidade para atualizá-los sobre um aprimoramento que
nós fizemos recentemente na nossa gestão e dentro do nosso conselho de administração.
Em reunião realizada anteontem nós avançamos, e inovamos e aperfeiçoamos os nossos
comitês de suporte ao conselho e suporte à gestão não só dentro dos comitês já existentes
que eram de finanças e de pessoas criando um novo regimento, um novo escopo de
funcionamento também com a criação de um novo comitê, um comitê de estratégia, que
junto com os outros a gente tem certeza vai ajudar bastante a gestão da companhia e a
construir o futuro da companhia.
Bem então agora eu queria passar a palavra ao Frederico Oldani que fará a apresentação e
depois a gente volta para juntos ficarmos à disposição na sessão de perguntas e respostas.
Muito obrigado por enquanto.
Sr. Frederico de Aguiar Oldani: Olá bom dia a todos. Vou começar a apresentação no
slide número três comentando sobre o desempenho de receita bruta. No trimestre a nossa
receita bruta ela atingiu 430 milhões, o que dá uma queda de 2,8 em relação ao mesmo
trimestre do ano passado e o que vale, é importante destacar dentro desse resultado foi a
diferença entre o desempenho entre a venda para o sell-in, ou seja para os canais, e a
venda direta para o consumidor final.
A companhia teve um desempenho, mais fraco desempenho do sell-in, principalmente no
canal multimarca onde a gente ainda tem um cenário bastante difícil. O canal multimarca é o
canal mais afetado pelo ambiente econômico. Tem uma quantidade grande de varejos
fechando e a gente também tem tido dificuldade em conseguir compensar o efeito
combinado de menos clientes e também menos compra por cliente dentro desse canal, e a
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gente ainda tem alguma dificuldade de trabalhar para conseguir fazer as nossas ações
compensarem o efeito negativo que o macro tem feito sobre esse canal.
Já no canal franquias a gente também teve uma queda, mas uma queda bem menor do
que a gente teve no canal multimarca, a gente caiu 4%. Esse desempenho ele não está
muito distante do desempenho que a gente está vendo de sell-out nas redes, mas ele ainda
demonstra um certo nível de cautela dentro do canal franquia que de alguma forma ainda
está pesando negativamente no desempenho das lojas.
Quando a gente vai para o desempenho das lojas próprias onde a gente já opera diversas
lojas a gente sim teve um desempenho bem melhor, teve um crescimento de 10%. É claro
que esse desempenho foi beneficiado por uma base de lojas que embora seja do mesmo
tamanho que no ano passado teve um aumento por volta de 8% de área, mas mesmo assim
mostra que as nossas lojas a gente teve um desempenho positivo e em same-store, o que
mostram que as nossas ações de melhora de gestão de PDV, abastecimento e reforma de
lojas tem sim mostrado sinais de que são o caminho certo e que estão na direção correta de
restaurar o crescimento de sell-out dentro da rede Hering Store.
Na webstore também apresentamos um bom desempenho, crescimento de 11%, e quando
a gente olha esse desempenho por marca a gente também vê diferenças importantes de
desempenho entre as diversas marcas. Aqui é ressaltar o bom desempenho de Hering Kids
que continua sendo a marca com melhor desempenho da companhia. Hering Kids vem com
um desempenho bom já há algum tempo e ela mostra que as ações que a gente fez na
marca de melhora de oferta de produto, um modelo de loja acertado, a boa relação custobenefício que a gente tem conseguido entregar essa marca, estão se refletindo seguem
refletindo positivamente no desempenho da marca Hering Kids.
Esse é o mesmo objetivo que a gente tem dentro da marca Hering onde a gente acredita
que as nossas ações para frente devem gerar o mesmo tipo de benefício que a gente já
enxerga hoje na marca Hering Kids.
A PUC a gente teve uma queda de 8,5 nesse trimestre mas a gente já vê melhoras em
relação ao desempenho que a gente teve no 1T. A gente acredita que a gente já está com
coleções melhores na PUC e para frente a gente espera que essas melhores coleções
comecem a se traduzir em um melhor desempenho de vendas.
E na Dzarm gente ainda está começando a implementar o nosso novo plano de negócios.
A gente ainda está com dificuldade de compensar a queda... de compensar nas vendas a
eliminação da linha masculina que é o principal fator hoje que explica o desempenho da
marca, lembrando que a Dzarm deixou de ter a linha feminina... desculpa a linha masculina
e ficou só com a linha feminina a partir do ano passado e desde então a gente tem

3

trabalhado para construir o novo posicionamento, botar de pé a nova estratégia a despeito
das dificuldades que gente tem visto no ambiente econômico.
E indo para slide número 4 vou comentar um pouco sobre o desempenho da rede Hering
Store. A rede Hering Store apresentou uma queda de 6,5% nas vendas que é explicada
principalmente pelo desempenho de same-store sales que apresentou uma retração de
7,5%.
Aqui como eu já comentei no slide anterior a gente sim teve uma diferença entre as lojas
próprias e as franquias. A gente pode creditar isso a dois fatores principais: o primeiro em
relação à boa execução de estratégia de abastecimento que a gente está tendo nas lojas
próprias. A gente já tem trabalhado essas frentes há mais tempo do que dentro da rede de
franquias onde a gente ainda está trabalhando para ter uma melhor adesão aos padrões de
abastecimento que a gente acredita que sejam os mais adequados para a rede.
Mas também tem um segundo fator que é em relação à base de desempenho das franquias
no ano anterior. No ano anterior eu não sei se todo mundo se recorda, mas de maio a
outubro a rede Hering Stores tava com aquela campanha para eliminar estoques antigos
dentro da rede Hering Store, e durante esse período a venda foi bastante impactada por
essa promoção.
O que quando a gente compara com a venda desse ano apesar da queda de same-store a
gente teve esse ano uma venda muito mais saudável, porque com o frio que teve
principalmente no mês de junho os estoques de inverno, principalmente dos artigos pesados
praticamente foram todos vendidos e acabou sobrando... acabou tendo muito pouca sobra
da coleção de inverno para ser remarcada tanto no final de junho quanto nos meses
subsequentes, ou seja embora a gente teve uma queda de same-store a rede de franquias
achou bastante bom desempenho do inverno, principalmente pela pouca sobra que teve
impacto bastante positivo na rentabilidade das franquias principalmente se comparado com
o mesmo período do ano passado.
Falando um pouco do plano de reformas a gente tem uma expectativa de reformar
aproximadamente 100 lojas no ano. No primeiro semestre a gente já tem 18 lojas
efetivamente reformadas e já reabertas. A gente tem uma previsão de um grande número
de reformas acontecendo ao longo do 3T e no início do 4T, então a gente já tem essas
aproximadamente 100 lojas confirmadas e a gente está bastante seguro que a gente vai
conseguir implementar esse plano agressivo de reformas que a gente colocou dentro desse
ano.
É o maior número de reformas que a companhia já executou num único ano e demonstra
bastante claramente o nível de suporte que a gente tem dentro da rede de franqueados e o
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nível de aderência da rede à nossa estratégia de melhora de execução de pontos-de-venda,
de experiência de compra e a gente está bastante satisfeito de ter conseguido botar esse
grande número de reformas num ano com bastante dificuldade no cenário econômico e que
no começo existiam dúvidas se a gente iria ter uma grande adesão, mas passado esse
primeiro semestre o feedbak que a gente teve da rede foi bastante positivo.
Indo para slide número 5 eu vou começar a comentar sobre o desempenho de lucro bruto e
de Ebitda. No trimestre a gente teve um lucro bruto de 146 milhões, o que dá uma queda de
aproximadamente 2 p.p. em relação ao ano anterior.
Os principais ofensores do lucro bruto no trimestre foram não crescimento de receita que
acaba dificultando a diluição de custos fixos e também alguma pressão de margem em
função de sobras de segunda qualidade que a gente acabou tendo que queimar durante o
trimestre em função da implementação do SAP. Isso acabou ficando represado na fábrica
mais do que o usual em função da implementação do sistema no 1T. Boa parte dessa
queda não é algo recorrente porque essa questão da segunda qualidade foi algo bastante
pontual dentro desse 2T.
Em relação ao Ebitda o nosso Ebitda atingiu 61,4 milhões no trimestre, uma queda de 7,8
em relação ao mesmo período do ano anterior. Aqui a gente a despeito da queda do Ebitda
a gente teve um desempenho bastante bom de controle de despesas, o que até minimizou
um pouco o efeito negativo que a gente poderia ter em função da desalavancagem
operacional, mas ainda assim o cenário de não crescimento de vendas dificulta o
desempenho da margem Ebitda que acabou retrocedendo 1,3 em relação ao trimestre do
ano anterior.
Indo para slide número 6 e vou comentar um pouco sobre o lucro líquido e o Capex. O lucro
líquido ele acabou subindo 4,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior a despeito
do resultado do Ebitda. Aqui tem dois fatores positivos que afetaram o lucro: primeiro foi a
maior receita financeira em função tanto de mais caixa quanto de uma taxa de juros maior
impactando o resultado financeiro.
E também um nível, uma taxa efetiva de imposto bastante baixa. Aqui eu queria fazer um
comentário que a taxa efetiva de imposto para o nível de resultado que a gente tem, que a
gente está entregando, ela deve permanecer bastante baixa. Hoje o meu LAIR está muito
parecido com o que a companhia tem de benefícios em função de subvenção de
investimento e também de JCP.
Com isso faz com que dado o nível de rentabilidade atual, dado o nível de lucro atual, que a
nossa alíquota efetiva sim seja muito baixa. É claro que a medida que os resultados da
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companhia melhorem a gente passaria a voltar a ter taxa efetiva de imposto mais alta; mas
para os níveis atuais de rentabilidade a taxa efetiva tende a ser bastante baixa.
Em relação ao Capex a gente teve um Capex bastante baixo no tri, 4,1 milhões,
principalmente se comparado com 1T do ano passado... com 2T do ano passado, mas o
aqui a gente reforça, a gente reafirma o guidance de Capex que a gente tem para o ano de
aproximadamente 63 milhões. Apesar do nível de investimento bastante baixo no 2T o valor
do ano deve ser atingido.
Indo para slide número 7 vou comentar sobre o fluxo de caixa. A companhia teve uma
geração de caixa bastante forte tanto no 2T quanto no acumulado do primeiro semestre. No
2T a redução de caixa atingiu 85 milhões e no acumulado do primeiro semestre 180
milhões. Em relação ao ano anterior o primeiro semestre teve uma geração de caixa de
quase 100 milhões a mais do que o primeiro semestre de 2015, o que mostra a capacidade
do nosso negócio de gerar caixa em ambientes macro bastante desafiadores.
A gente teve melhoras na gestão de capital de giro ao longo desse primeiro semestre que
combinadas com menor Capex eles mais do que compensam a queda, a pequena queda
que a gente teve no Ebitda e geraram uma geração de caixa bastante forte dentro desse
período. Em relação aos resultados era isso que eu tinha para comentar.
Eu queria comentar agora no slide seguinte sobre perspectivas. Primeiro comentar que a
gente ainda enxerga um cenário econômico recessivo, ou seja a gente ainda vê dificuldades
nos próximos trimestres. O cenário econômico ainda é desafiador, o desemprego ainda
tende a subir no curto prazo; mas a gente tem uma expectativa que talvez a economia
esteja perto do ponto de inflexão. Isso talvez mais para o final do ano, mais perto do 4T mas
a gente acredita que a economia pode estar perto do fim da recessão e isso sim poderia
ajudar nosso desempenho mais para o final do ano.
Também comentar que no curto prazo a gente ainda vê alguma dificuldade para
efetivamente conseguir crescer receita, e além disso a gente tem um ponto adicional que
merece comentado que é a criação desse fundo Protege em Goiás que deve gerar uma
despesa adicional para a companhia entre 4,5 a 5 milhões por trimestre, despesa essa que
ela é conhecida numa linha chamada outras receitas e despesas operacionais e é algo que
deve ser recorrente para os próximos trimestres, ou seja quando a gente olha o curto prazo
a gente ainda tem alguma dificuldade de crescer combinada com esse ponto adicional que
deve gerar maiores despesas no trimestre.
Mesmo assim a companhia continua bastante focada em implementar as nossas frentes
prioritárias que são focadas no que a gente chama de PNL, ou seja a melhoria tanto de
produto quanto da experiência de loja. Na frente de produto a gente acredita que a gente já
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começou a implementar importantes mudanças em melhorias já nas coleções do segundo
semestre e que elas também vêm acompanhadas de importantes melhorias na estratégia
de PDV quanto de comunicação. A gente acredita que a gente vem com uma proposta de
preço, produto e loja mais competitiva para o segundo semestre e acredita que isso
combinado com uma possível melhora para o ambiente econômico no final do ano pode ser
algo, pode ser uma boa oportunidade para a companhia retomar o crescimento para frente.
Na frente de lojas como eu já comentei o plano de reformas ele está bastante avançado. A
gente tem já confirmado o que a gente planejou de número de reformas para o ano, tem até
mais demanda até do que a gente tinha previsto inicialmente. Estamos bastante animados e
otimistas com a possibilidade de chegar ao final do ano com uma quantidade bastante
grande de lojas já no novo formato, e combinadas com as melhorias que a gente está
fazendo em abastecimento e VM junto com também uma melhor oferta de coleção que a
gente consiga para o final do ano ter uma combinação de produto e loja melhor do que a
gente conseguiu entregar nos últimos anos.
Por fim a gente está, apesar das dificuldades que a gente enxerga no cenário, a gente tem
visto o negócio se mostrando bastante resiliente e apesar de tudo a gente tem mantido altos
níveis de rentabilidade, um balanço bastante confortável e uma geração de caixa livre
bastante forte, o que dá para ter bastante tranquilidade de trabalhar para implementar as
nossas frentes estratégicas independente dos desafios que a gente está enxergando no
ambiente de negócios.
Era isso que a gente tinha para comentar em relação aos resultados do 2T e eu queria abrir
para a sessão de perguntas, muito obrigado.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Obrigada. Iniciaremos agora na sessão de perguntas e respostas. Caso haja
alguma pergunta queiram por favor digitar asterisco um e para retirar a pergunta da lista
digitem asterisco dois.
Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de
mercado. Solicitamos que eventuais perguntas de jornalistas sejam encaminhadas a Sra.
Carla Navarrete da assessoria de imprensa pelo telefone (11) 94570 0438 ou pelo e-mail
carla.navarrete@louresconsultoria.com.br.
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Nossa primeira pergunta vem do Sr. Rubem Couto, Itaú BBA.
Sr. Rubem Couto: Bom dia Fabio, bom dia Fred, obrigado pela minha pergunta. Tendo em
vista essa disparidade de desempenho entre lojas próprias e franquias que a gente tem
visto nos últimos anos e o fato da execução das lojas geridas pela empresa ter uma
performance superior vocês não consideram aumentar o share de lojas próprias para
sinalizar talvez de uma forma mais assertiva para parte dos franqueados que não está indo
tão bem quanto as lojas próprias a importância dessas melhores práticas que vocês têm
sugerido?
Eu entendo bastante do que vocês fizeram ano passado por exemplo eu acho que foi um
primeiro indicativo disso, mas talvez aumentar esse share de lojas próprias via recompras
ou outra forma que vocês entendam que pode até ser transitória para trazer um pouco mais
de agilidade nesse processo, trazer mais o franqueado para de fato começar a executar o
que vocês estão sugerindo?
Só para entender um pouco de como está a cabeça em relação a isso seria ótimo, obrigado
pessoal.
Sr. Fabio: olá Guilherme é Fabio, eu vou responder a pergunta. Em primeiro lugar a gente
acredita muito no nosso modelo de franquia e loja própria, então nós não temos no que diz
respeito à estratégia nenhuma mudança de rumo prevista. As aquisições, o balanço de loja
própria e loja franqueada ele está muito mais alinhado com uma questão de tamanho de
loja, localização, e a gente não vê nenhuma diferença em relação à performance de uma
para outra.
Houve sim - e a gente entra mais para o micro, para o prático - houve sim nesse 2T uma
diferença... desculpa é o Rubem que fez a pergunta? Oi Rubem desculpa, eu tinha
entendido que era o Guilherme.
Rubem voltando então a gente não tem... que a gente percebeu o 2T sim um desempenho
heterogêneo. Ao longo da história dos trimestres, etc., a gente não vê nenhuma razão para
consistentemente observar que loja própria performe melhor ou não. Isso tem se mostrado
heterogêneo.
Nesse 2T e até por conta de, como Fred comentou na apresentação, algumas práticas
novas de abastecimento que já vem sendo introduzidas nas nossas próprias até como piloto
isso tem se mostrado positivo; mas a gente vem expandido isso para a rede de franquias
também.
Junto com isso houve também nesse 2T em relação à base do ano passado uma certa
discrepância, porque no ano passado o Fred também comentou isso: nós tivemos um
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programa de redução de estoques ociosos e anteriores da rede de franquia e fizemos uma
ação muito forte promocional que se iniciou no começo de maio de 2015 e se estendeu até
outubro do ano passado. Isso fez até que no ano passado no 2T gente teve um
desempenho de venda em mesmas lojas de franquia até superior ao de loja própria.
Então ambas as coisas associadas também a outras questões de operação é que criaram
nesse 2T esta configuração; mas a gente fica bastante satisfeito enxergando esse
desempenho de loja própria positivo - pequeno mas positivo no 2T - porque ele
principalmente confirma a validade dessas ações nossas com relação ao projeto de
abastecimento das lojas, ao projeto novo de visual merchandising das lojas. Então isso é
muito positivo.
Em síntese então a resposta é não, a companhia não pretende ampliar a base de loja
própria porque acredita que a loja própria consiga a longo prazo ter um desempenho
melhor. Isso não quer dizer que a gente também não está crescendo ou tem a ambição de
crescer o número de lojas próprias, mas o racional disso está muito mais ligado a tamanho
de lojas, quer dizer das lojas maiores, e está também muito mais ligado ao aspecto
geográfico de localização e onde, e não por acreditar que a franquia não possa
desempenhar tão bem como a própria.
E para finalizar só para lembrar, pelo nosso modelo de negócios, de loja Hering Store por
exemplo e as outras bandeiras também, a gente busca muita capilaridade. Então nós hoje
temos uma rede de por volta de 800 lojas franqueadas e com todas as bandeiras aqui no
Brasil, e isto no modelo de franquia sem dúvida é muito mais adequado para uma boa
gestão desses pontos de venda, e para a gente adquirir essa capilaridade inclusive trazendo
melhores retornos sobre o capital investido para a companhia, é isso, obrigado.
Sr. Rubem: entendo Fabio obrigado, mas está bem claro todos os pontos. Mas vem
sendo... só na parte de franqueados existia sempre que o argumento de vocês de que
existe uma parte dos franqueados que estão indo bem e aqueles que não estão indo bem.
Olhando para a parte que não está indo tão bem nem ali vocês consideram talvez por um
certo tempo de forma transitória, não sei, participar de forma um pouco mais ativa seja por
recompras ou não como você disse que talvez não faça sentido, mas nessa parte um pouco
mais fraca, os franqueados que estão operando de forma pior aos outros, para aqueles ali
vocês estão fazendo algo diferente ou está sendo um direcionamento como você diz essa
nova estrutura de VM, abastecimento de uma forma homogênea para todos os
franqueados? Obrigado.
Sr. Fabio: olha Rubem a gente tem... historicamente ações que a gente chama até que red
alert, o alerta vermelho, que são para lojas, os franqueados que estou com algum problema
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de desempenho específico ou por conta de que algum problema do centro comercial do
shopping sempre que ela está, ou por perda de fluxo por outra razão. Então a gente tem
esse programa, mas claro que isto é para uma minoria em número de lojas da rede que
assim se encontram.
Esse cenário do 2T de desempenho de venda em mesmas lojas embora ele não tenha sido
bom mas no outro aspecto como o Fred também comentou na rede de franquia como um
todo nós tivemos um muito melhor desempenho se a gente avaliar o critério de margem
conquistada nesse período de inverno nas mesmas lojas, porque este inverno até pelo
quando o frio veio ele proporcionou à rede como um todo e à franquia também
principalmente nas regiões sudeste e sul e mesmo no Centro-Oeste uma venda com melhor
qualidade, margem muito melhor que a do ano passado. No ano passado o inverno ele
acabou criando vendas e acontecendo muito promocionado.
Então a gente tem esse programa de alerta em lojas franqueadas que estão com
desempenho fraco. Eles significam uma pequena parte da rede - e quando falo pequena eu
estou falando em menos de 10% da rede - e a gente assim atua e como? A gente cria
programas de correção em relação à operação da loja, estoques, muitas vezes até
proporcionando mark-ups superiores por um período de tempo.
A gente percebe aqui nesse momento de crise no ambiente econômico também que
algumas regiões têm sido mais desafiadoras e dentre elas a região mais desafiadora sem
dúvida são as regiões nordeste e norte nesse momento, e a gente tem acompanhado isso.
Então não existe um programa para a gente temporariamente assumir lojas franqueadas
como próprias, mas sim a gente como sempre fizemos mesmo em momentos de forte
crescimento sempre existindo algumas lojas franqueadas como problema a gente tem um
apoio, tem um programa que é o que a gente chama desse programa red alert.
Sr. Rubem: entendi perfeito Fabio, muito obrigado.
Operadora: próxima pergunta Guilherme Assis, Brasil Plural.
Sr. Guilherme Assis: Oi Fabio agora sim Guilherme tudo bom? Eu queria fazer na verdade
uma pergunta. Eu achei bastante interessante o que vocês comentaram no começo do call
sobre o comitê de estratégia. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre qual é a
composição, se já tem e qual vai ser e qual vai ser o escopo desse comitê de estratégia
como ele vai interagir? É só com o board? Ele ajuda diretamente também com suporte ao
Management? Como é que a funcionar o funcionamento do comitê?
E emendando aqui na segunda pergunta em relação à performance da rede de franquias
os same-store ainda está fraco e eu acho que isso tem muito a ver com o macro. Como

10

vocês comentaram, você acabou de comentar Fabio, a qualidade do resultado da venda
está melhor para o franqueado depois da limpeza que vocês fizeram junto com a rede no
ano passado e com a própria característica de clima deste ano as vendas foram melhores:
foram vendidos mais produtos de inverno com o tíquete mais alto e margem mais cheia.
Então eu imagino que o franqueado apesar da venda ainda está fraca ele está havendo
uma melhora no resultado dele.
Eu queria saber isso está traduzindo em uma maior dinâmica e melhor dinâmica no
showroom? Como é que estão sendo os últimos showrooms? Eu imagino que vocês devem
estar se preparando para o próximo show agora no comecinho de agosto, e falar do último
showroom e da expectativa para esse showroom, como é que vocês estão vendo e se isso
muda essa dinâmica de venda que ainda teve uma queda de 4% para a rede de franquia.
E o último ponto com relação ao canal multimarca. A gente falou bastante, eu acho que a
companhia tem muitas estratégias voltadas para o canal franquia e eu entendo que o macro
afeta multimarca, mas eu queria saber tem algum plano estratégico para poder reativar esse
canal também? Fabio são essas perguntas obrigado.
Sr. Fabio: ok Guilherme Fabio, vou começar respondendo a pergunta pela questão do
comitê de estratégia. Então como eu disse nós já vínhamos trabalhando com comitês dentro
do conselho, fazia parte já da nossa governança desde 2007.
O que fizemos agora recentemente - e foi anteontem literalmente - foi reformular um pouco
o escopo e o regimento de cada um dos comitês que já existiam, que eram de finanças e de
pessoas, e criamos também o comitê de estratégia. É rotina nossa nas reuniões de
conselho de administração uma participação bem grande em parte da reunião da diretoria
como um todo, de todos os gestores quer seja por apresentações. Então existe uma relação
muito próxima entre a diretoria, não só o CEO mas a diretoria e o conselho de
administração, que já é uma característica de bastante tempo aqui dentro da companhia.
Nós tivemos como vocês sabem, na assembleia de final de abril nós tivemos uma
ampliação do nosso conselho de administração de sete para nove membros. Tivemos com
isso a entrada de dois novos membros que representam dois acionistas novos na
companhia: os fundos geridos pela Cambuí e os fundos geridos pelo Gávea, conhecidos de
mercado e esses acionistas são relações que a gente criou e desenvolvendo já há alguns
anos.
Nós já tivemos a nossa história também no passado outros fundos, outros investidores
também com participação no conselho. Então eu falando nesse momento em nome do
acionista família Hering a gente vê com muito bons olhos, são muito bem-vindos
investidores e acionistas que também participem da administração através de conselho.
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E tivemos já muito boas experiências do passado de investidores que estiveram no
conselho, depois encerraram o seu ciclo de investimentos da companhia e aí saíram. Esses
dois investidores são muito bem vindos e estão super alinhados conosco.
E agora falando como o gestor, o CEO da companhia, esse comitê de estratégia ele foi
então criado. São cinco membros: Marcelo Medeiros, o Marco que representa a Cambuí, o
Marcos Pinto que representa o Gávea, o Anderson Birman, conselheiro independente
nosso, a Andrea Mota também conselheira independente nossa, o Anderson que é
Chairman da Arezzo, a Andrea Mota que tem uma história muito longa do Grupo Boticário
como principal executiva do negócio Boticário e eu.
Então nós cinco fazemos parte desse comitê de estratégia e a intenção e objetivo é que
esse comitê tenha uma participação junto com a própria gestão para ajudar a gestão tanto
no acompanhamento das estratégias existentes como também na formulação e nas
revisões de planos estratégicos futuros da companhia olhando não tão somente a busca do
crescimento orgânico dentro daquilo que a gente já tem no mercado, mas também criando
para frente novas perspectivas de crescimento inorgânico para a companhia e que não
significam necessariamente uma pauta de M&A, mas inorgânico através da ampliação dos
nossos negócios.
A visão que o conselho de administração tem é muito positiva com relação ao mercado
brasileiro para o futuro. Eu acho que teremos dentro de um futuro próximo também na base
do consumo e na economia real não só no mercado financeiro, no mercado de capitais, o
início de um ponto de inflexão e então eu acho que esse comitê tem como objetivo principal
principalmente preparar a companhia para um novo ciclo, ajudar a gestão a preparar a
companhia para um novo ciclo de crescimento.
E ele trabalhará também muito junto e próximo ao comitê de pessoas para também
construir um time, a exemplo do que a gente vem fazendo com o desenvolvimento dos
nossos recursos humanos internos, com a vinda também de recursos e talentos de fora
para a companhia. Então esse é o escopo do comitê.
Indo para a segunda pergunta que é relacionada ao estoque para rede e showrooms o
estoque da rede de franquias hoje de Hering Store ele está bem balanceado. Nós
conseguimos com sucesso corrigir desvios que existiram no ano passado. A coleção de
inverno como eu já comentei ela proporcionou um bom movimento dos estoques de inverno
com margem sem entrar na promoção, e isso até tem dificultado a própria venda durante o
período de liquidação agora porque os estoques eles estão de inverno bem menores do que
no ano passado quando a gente entrou em liquidação.
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E os showrooms o principal deles começa a acontecer agora na segunda-feira, na próxima
segunda-feira semana que vem e que é um showroom de alto verão tanto para a rede de
multimarcas quanto para a rede de franquias, e a expectativa é bastante positiva. Nós
tivemos agora na semana passada um evento muito grande lá em Blumenau, convidamos
todos os nossos franqueados de Hering Store e então reunimos lá mais de 300 pessoas
para a apresentação da coleção de alto verão e toda a nossa estratégia de comunicação e
de visual merchandising para o final do ano.
As apresentações foram muito boas. O resultado em relação à reação dos franqueados foi
muito positivo. Eu acho que sim, começa a se enxergar para esse showroom uma
perspectiva bem mais otimista para o final do ano. Tendo dito isso é claro, quer fazer a
ressalva do que é importante constatar de que a gente está iniciando o showroom semana
que vem e então temos ainda resultados concretos para comentar. Teremos nas próximas
semanas.
Mas que a gente começa assim com o um bom olhar para frente, com mais otimismo sim, a
gente está começando e vamos ver se isso realmente se confirma. E esse showroom de
alto verão ele traz justamente a base importante para principalmente o último trimestre do
ano, que é o trimestre mais importante no nosso negócio.
Em relação à terceira pergunta o multimarcas sim, nós temos dedicado muita atenção a
esse canal até porque ele tem sido o que vem sofrendo mais impacto em queda de vendas
e nós até contratamos uma consultoria, a Integration, para nos ajudar no projeto.
Trabalhamos a quatro mãos para criar um plano de segmentação deste canal e essa
segmentação ela teve a conclusão do projeto agora duas semanas atrás. Com isso a gente
conseguiu enxergar muito melhor quais são dentro do canal multimarca os diferentes
segmentos que existem de clientes.
Criamos em paralelo com isso alguns planos de ação e que começam também a serem
postos em prática a partir da coleção de alto verão, quer dizer a partir desse nosso próximo
showroom. Então eu acho que a gente também tem algumas boas novidades ainda não
para serem publicadas, mas novidades que surgem como reação a partir desta
segmentação que a gente fez desse canal, e a gente hoje sabe dentro desse segmento que
a gente criou onde mais e melhor devemos apostar para reverter esse desempenho de
vendas nesse canal.
Então eram esses comentários para as três perguntas Guilherme, obrigado.
Sr. Guilherme: só em relação ao multimarca que tipo de iniciativas? Vocês identificaram os
clusters, então eu imagino que vai ser regional, às vezes por tipo de produto que vende.
Que tipo de iniciativa que vocês podem fazer para promover o canal, para incentivar o
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canal? Vai ser oferecer maior desconto para compras específicas ou oferecer mais prazo?
O que vocês acham que poderia ser uma linha de atuação?
Sr. Fabio: Guilherme não está tanto em política comercial nem
nessa segmentação a gente identificar por exemplo, e nós já
segmentação nós temos um grupo de clientes multimarca
qualificados e que eles representam em número de clientes
participação na venda por volta de 40%.

desconto nem prazo; está
comentamos aqui, nessa
que a gente chama de
a menor parte, mas em

Então para eles por exemplo tem algumas ações já em desenvolvimento como o
desenvolvimento de material de pontos-de-venda, criar showrooms específicos a eles, o
próprio atendimento dentro do suprimento a eles eles teriam uma certa preferência em
relação a outros segmentos do multimarca. Então tem algumas ações muito práticas,
concretas e que não passam necessariamente por questão de dar mais desconto ou mais
prazo; são questões de aliança com esses por exemplo qualificados e outras também.
Então são coisas nessa linha que estão sendo postas em prática.
Sr. Guilherme: ok tá ótimo obrigado Fabio.
Operadora: próxima pergunta Richard Cathcart, Bradesco.
Sr. Richard Cathcart: Bom dia pessoal. A minha pergunta é sobre o número de clientes
multimarca porque caiu quase 4% ano contra ano, mas a queda absoluto de 250 mais ou
menos foi menor do que no 1T.
Parece que vocês estão um pouco mais animados sobre o segundo semestre até o final do
ano, então eu queria perguntar se vocês acham que esse número, essa queda de número
de multimarca agora está sendo um pouco menos agressiva e pode melhorar até o final do
ano, obrigado.
Sr. Frederico: Richard é o Fred. A gente continua vendo o número de clientes multimarca
com queda. A gente não tem, é difícil hoje de dar um prognóstico se isso continua mão ao
longo do segundo semestre. A nossa expectativa é que à medida que a economia
estabilize, ou seja a gente pare de ter queda no PIB, a gente possa ter uma base de clientes
no multimarca mais estável.
A quantidade de clientes ela tem bastante a ver com o desempenho da economia. No atual
cenário da economia você tem sim uma quantidade grande de varejos fechando as portas e
você tem bastante dificuldade de repor esses clientes.
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Então a gente não tem um prognóstico tão claro ainda para quando estancar essa queda
de clientes, mas a gente acredita que com a melhora na economia isso passa a estabilizar.
Quando? Quando a economia melhorar.
Sr. Richard: obrigado.
Operadora: próxima pergunta Irma Sgarz, Goldman Sachs.
Sra. Irma Sgarz: Olá bom dia. Eu tenho duas perguntas, primeiro Fred e acho que o Fabio
talvez também um pouco os dois comentaram sobre o fato que vocês acham que talvez a
economia esteja perto de um ponto de inflexão. O que faz com que vocês achem que
estamos potencialmente perto de um ponto de inflexão do ponto de vista macro?
E dentro da companhia o que vocês estão fazendo para preparar os seus franqueados para
um potencial momento de inflexão para o final do ano? Vocês estão sentido que os
franqueados compartilham essa visão e já estão se preparando de uma forma adequada
para o final do ano? Eu sei que o showroom ainda está vindo agora, mas pela convenção
que vocês tiveram lá em Blumenau na semana passada talvez já tenham um pouco de
feedbak o que o franqueado está vendo na ponta em termos de tráfego e vontade do
consumidor de talvez voltar gradualmente a consumir. Essa é a primeira pergunta, obrigada.
Sr. Fabio: olá Irma é Fabio. A nossa mensagem, a nossa percepção em relação a essa
coleção de alto verão que é a coleção que tem sell-out a partir de outubro e então abraça o
período mais importante de vendas que é o final do ano, é com tom de crescimento em
mesmas lojas e eu acho que a rede ela está bem alinhada a isso enxergando que no final
do ano a gente pode ter uma aposta positiva por conta não do que a gente já está
enxergando no mercado.
Como eu comentei eu acho que existe sim uma perspectiva mais positiva em relação ao
cenário macroeconômico brasileiro, mas ele está por enquanto muito mais dentro do setor
financeiro, o investidor estrangeiro, o mercado de capitais. A gente não vê na economia real
ainda nenhum movimento positivo substancial, pelo contrário; a gente ainda vê uma
situação bastante desafiadora.
Mas eu acho que existe sim uma perspectiva positiva para o 4T e para esse final de ano
até por conta da própria base do ano passado. Então sim a gente está se programando para
ter não um grande, mas um pequeno crescimento e a nossa rede de franqueados está
alinhada a isso, demonstrou isso na própria convenção, para o final do ano e a gente está
se preparando para isso.
De novo, não é objetivando um crescimento forte mas sim crescimento.

15

Sra. Irma: perfeito obrigada e só uma pergunta sobre o canal, a loja da Dzarm que tem
visto quedas expressivas. Eu entendo que um pouco disso vem até do canal multimarca,
mas nas novas lojas que vocês abriram se puder falar um pouco desse projeto o que vocês
vêm aprendendo, vendo esses potenciais necessários, ajustes nessa proposta, obrigada.
Sr. Fabio: embora a Dzarm apresente o resultado de vendas que hoje é exclusivamente ou
quase exclusivamente dentro do canal multimarcas e essa queda como a gente viu no 2T
de 24% em relação ao ano passado ela como o Fred comentou na apresentação ela tem
parte dela explicada pela eliminação da linha masculina, então isso trouxe essa parte da
explicação da queda.
Mas o bom ponto aí quando a gente mergulha na análise a gente observa sim que o
desempenho no multimarcas dos clientes, dos mesmos clientes que estavam no passado
ele vem crescendo. O que aconteceu? A gente reduziu base de clientes do multimarca da
Dzarm até para adequar ao novo posicionamento que a gente introduziu do feminino e o
novo posicionamento também de mercado que a gente introduziu no novo plano de
negócios.
Então esse resultado de queda de venda no multimarca embora ele não nos agrade e não
seja bom ele tem um lado positivo porque ele mostra que a gente não está caindo nos
mesmos clientes, pelo contrário; nos mesmos clientes até tivermos crescimento de um ano
para outro. Ele cai pela queda do número de clientes atendidos.
Em relação à operação de varejo própria nós temos por enquanto ainda só dois pilotos aqui
em São Paulo. Nós não temos ainda resultados expressivos para poder ter qualquer tipo de
conclusão. A gente percebe que a gente tem a necessidade de fazer alguns ajustes. A
performance de vendas dessas lojas ela tem sido média, não tem sido nem
surpreendentemente para o lado positivo nem para o lado negativo.
Mas a gente observa importantes oportunidades para a gente conseguir melhorar, e a
intenção nossa é de ampliar essa base de lojas próprias, de lojas piloto, e avançar mais no
projeto de varejo direto para a marca Dzarm, assim como também uma oportunidade que a
gente vê é de abertura das chamadas franquias light ou lojas Dzarm no interior, em regiões
mais no interior ficando as operações próprias e franquias mais para as capitais.
Por conta disso nós temos até a inauguração no interior de Minas Gerais na semana que
vem da primeira franquia light Dzarm acontecendo. Então o projeto ele vai caminhando. A
gente entende que ao longo do ano que vem, 2017, nós teremos uma ampliação
significativa no número de lojas Dzarm tanto em relação ao projeto de loja própria,
franqueada e o franquia light. Esse é o status quo da Dzarm.
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Sra. Irma: perfeito obrigada pelas explicações. Só uma última pergunta sobre a margem na
segunda metade do ano. Eu sei que tem bastante incerteza ainda do ponto de vista das
vendas, mas o que vocês estão vendo? Por um lado você tem uma base de comparação
talvez um pouco mais fácil da margem, mas ao mesmo tempo também vai ter mais despesa
relacionada com o apoio que vocês estão dando aos franqueados com reformas e também
os custos com os quais vocês devem arcar um pouco no fundo Protege.
Talvez por outro lado o FX, gradualmente o câmbio está gradualmente se movimentando
numa direção favorável. Então qualquer comentário sobre a margem na segunda metade do
ano e até para 2017 seria bem-vindo, obrigada.
Sr. Frederico: Irma margem para o segundo semestre o que a gente pode dizer com
segurança é que o 4T é onde a gente enxerga maior possibilidade principalmente pelo que
a gente teve de desempenho de margem no 4T do ano passado que foi bastante atípico.
Tivermos um nível promocional muito mais alto que o usual, teve questões de
provisionamento para a perda de estoques, enfim, o 4T é onde o desempenho do ano
passado foi muito fora do que a gente acredita que seja o nosso desempenho normal, e ali
sim a gente enxerga boa possibilidade de melhorar o desempenho.
No 3T do ano passado não foi tão ruim quanto o 4T e então o desempenho do 3T de
margens vai estar bastante associado ao que a gente conseguir entregar de cenário de
vendas. Agora para o 4T sim a gente acredita que tem uma boa possibilidade de melhorar
desempenho, principalmente pelo fraco desempenho que a gente teve no ano anterior.
Sra. Irma: obrigada.
Operadora: próxima pergunta Tobias Stingelin, Credit Suisse. próxima pergunta Tobias
Stingelin, Credit Suisse.
Sr. Tobias Stingelin: boa tarde Fabio, Fred. Eu queria saber o seguinte: obviamente eu
acho que o franqueado ele tem que apostar mais no final do ano agora porque senão o ano
dele está perdido. Então o otimismo eu acho que se reflete um pouco nisso e nos
indicadores que parecem que estão um pouco melhores, mas vocês mesmos tem dito que
na prática nada mudou.
Mas para aumentar o nível de conforto e até aproveitando esse evento que vocês fizeram
na semana passada, Fabio o que mudou em grandes linhas na coleção? Se eu for olhar a
coleção desse ano do alto verão contra a do ano passado? Essa aqui é a primeira já sem
Bueno, é a nova; e o que mudou em termos de faixa de preço, em termos de oferta?
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Dá para você dar uma resumida só pra gente ter uma ideia das grandes mudanças que
vocês estão promovendo que façam o produto está mais atraente para o franqueado e o
consumidor? Obrigado.
Sr. Fabio: Tobias Fabio. Primeiro quando a gente fala que está havendo mais otimismo por
parte do franqueado e perspectiva nossa também mais otimista em relação ao final do ano é
sempre comparando com o mesmo período do ano passado. É claro, o fim do ano sempre
têm mais apostas assim como teve no ano passado também; mas de um ano para outro
gente acha que esse final de ano ele pode sim significar um ponto de inflexão não só do
macro, mas também aqui no micro nosso da própria Hering.
Em relação ao produto, que essa é uma importante frente estratégica nossa - não a única nós temos sim muita novidade para o alto verão e eu destacaria, é claro são detalhes, a
gente para entender melhor tem que mostrar o próprio produto e mostrar as ações que a
gente tem de um merchandising e etc., mas eu destaco na parte de produto no lado do
feminino uma construção de barrigas de preço com preços tanto de entrada como preços
intermediários muito atrativos.
Tanto no masculino quanto no feminino nós temos uma recuperação e uma volta
importante da malha sem diminuição do tecido plano, e a malha é desnecessário dizer mas
a companhia na malha ela tem muita expertise, e a malha é sim para a cadeia como um
todo e tanto para franqueado como para a companhia um potencial de margem maior, e a
gente vê uma retomada de malha muito importante nessa coleção de alto verão.
Além disso também o destaque de algumas renovações importantes de lançamentos na
linha de básicos, e também dentro dos básicos o foco grande em malharia.
E por fim e para me concentrar na linha adulto e sem entrar no infantil o masculino também
teve um processo de crescimento e melhora em relação a estilo bastante bem percebido.
Então nessa convenção semana passada nós tivemos boa parte do evento concentrado na
apresentação da linha de produto de masculino, feminino, a linha de básico e depois
fizemos um desfile técnico, um desfile show também e a avaliação é muito positiva.
E a gente tem junto com isso também algumas atividades de comunicação novas e
inovadoras programadas tanto para o início do alto verão que se dá em outubro, depois em
novembro com o que se consagrou aqui no mercado como uma data importante - isso é
bem recente por que não é nem o Black Friday, é o Black Week - e depois já após o final de
novembro na entrada do Natal os dois períodos que é a primeira semana e depois as
semanas que antecedem o dia 25 de dezembro com ações promocionais que a gente não
tem como comentar aqui, mas ações também de comunicação que eu acho que vão
fortalecer mais ainda e ajudar bastante o desempenho das nossas lojas.
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Sr. Tobias: obrigado Fabio e essa coleção foi tudo sobre a nova equipe, essa que está
entrando agora, é isso? É primeira grande coleção que vai ser com a nova equipe agora?
Sr. Fabio: Tobias eu não gosto muito de classificar assim, nova, velha equipe; a equipe é
da companhia mas sim, talvez para responder essa pergunta sem ficar em cima do muro
essa é uma coleção que é produto de uma reformulação da nossa equipe realizada no final
do ano passado.
Sr. Tobias: entendido perfeito e eu sei que as reformas todas era tudo muito novo, vocês
não tinham histórico para falar da performance, tinha performance que variava muito, o
Villa-Lobos ia bem, outras não necessariamente tão bem; mas agora você tem um pouco
mais de dada point que possa provar uma certa consistência?
“Eu tenho aqui cinco lojas ou dez lojas que estão há um ano operando no novo modelo e
dá para tirar conclusão de que o que acontece isso” ou não, realmente a decisão foi tomada
e vamos que vamos porque a gente tem que fazer a reforma mas você ainda tem um
feeling, uma indicação mas você ainda não tem de concreto os dados para mostrar o quanto
poderia ser a melhora na performance?
Sr. Fabio: a gente não tem uma amostragem ainda que seja estatisticamente comprovada
mas a gente tem um feeling, um sentimento e tem bons exemplos mostrado que sim, como
sempre foi a reforma ela é importante e ajuda para fazer crescer venda, e temos casos que
comprovam isso - mas eu não tenho como agora de maneira estatisticamente comprovada
afirmar isso. Não tenho segurança para dizer que o meu feeling ele deve estar correto.
Sr. Tobias: tá ótimo obrigado boa tarde.
Operadora: próxima pergunta Olivia Petronilho, J.P. Morgan.
Sra. Olivia Petronilho: Oi bom dia obrigada por pegarem a minha pergunta. A minha
pergunta é mais do sequencial que vocês estão vendo de melhora de vendas ou se essa
melhora está vindo mesmo agora em agosto talvez para basear um pouco esse seu speech
que o seu 3T vai ser melhor e o que você está esperando para o Natal já baseado nessa
coleção que vocês vão lançar na semana que vem? Obrigada.
Sr. Fabio: oi Olivia Fabio. A gente a nossa visão de melhora é para 4T e não 3T tanto
assim. A gente não ainda não enxerga nem uma melhora no sell-out na ponta como
comentamos antes, e aí eu acho que há duas questões: primeiro o macro eu acho que
ainda não existe na economia real uma melhora no consumo; e dentro do nosso negócio
nós ainda não entramos em agosto com a nova coleção, mas julho que é concentradamente
um mês de liquidação nós tivemos também na nossa rede como um todo em relação ao ano
passado uma característica diferente porque nós tivemos muito menos promoção, muito
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menos liquidação, então isso também tem feito a gente durante julho sofrer bastante o
desempenho do sell-out.
E o Fred comentou nas perspectivas, no curto prazo para 3T a gente não vê crescimento, a
gente vê ainda como bastante desafiador. A gente está enxergando - e isto não é ainda
comprovado como falamos - que para a coleção alto verão que começa showroom
segunda-feira e que é a coleção que abriga as vendas do 4T, do último trimestre, uma
perspectiva positiva, mas ainda com cautela.
Sra. Olivia: tá ótimo obrigada gente.
Operadora: a próxima pergunta Raul Grego, Eleven Financial.
Sr. Raul Grego: boa tarde Fabio, Frederico, primeiramente obrigado por pegar a minha
pergunta. Eu gostaria de saber mais sobre esse comitê de estratégia e qual seria mais a
visão dele. Seria mais para mercado externo ou atualmente para mercado interno junto com
a atuação de vocês?
Sr. Fabio: Raul é Fabio. Como eu expliquei o comitê de estratégia ele pretende ajudar a
gestão e suportar o conselho de administração em relação à estratégia como um todo da
companhia independentemente de mercado interno ou externo.
Hoje no nosso negócio da Cia. Hering o mercado interno tem uma representatividade
quase absoluta, ele é muito grande, e isso não quer dizer que a gente não olhe
oportunidades no mercado externo.
Mas em síntese o comitê de estratégia dentre os comitês do conselho ele tem como o
principal objetivo o de acompanhar as estratégias e a execução das estratégias existentes
dentro da companhia e também ir monitorado e desenvolvendo junto com a gestão os novos
caminhos estratégicos para o futuro da companhia. Esse é o escopo de trabalho dele.
Sr. Raul: tá bem muito obrigado.
Operadora: Não havendo mais perguntas encerramos neste momento o conference call da
Cia. Hering. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia, obrigada.
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