CSU - PORTUGUÊS 09/05/2018

OPERADORA - Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos
à teleconferência da CSU para discussão dos resultados referentes ao
1T2018. Estão presentes hoje conosco Ricardo Leite, diretor administrativo e
financeiro da Cia.; Renata Oliva, diretora de RI; além de demais executivos da
CSU. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a
conferência queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0.
Este evento também sendo transmitido simultaneamente pela internet, via
webcast, podendo ser acessado no endereço www.csu.com.br/ri, onde se
encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será
controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após
seu encerramento por um período de sete dias. Antes de prosseguir,
gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas
durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CSU,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e
premissas da diretoria da Cia., bem como em informações atualmente
disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho.
Investidores

devem

compreender

que

condições

econômicas

gerais,

condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o
desempenho futuro da CSU e podem conduzir a resultados que diferem
materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora
gostaríamos de passar a palavra ao Ricardo Leite, diretor administrativo e
financeiro da CSU.
Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir.
RICARDO LEITE – Bom dia a todos e obrigado mais uma vez por
participarem da nossa teleconferência de resultados. Com relação aos
principais destaques deste período, 1T, as páginas 2 e 3 da apresentação de
resultados contemplam os principais eventos ocorridos no período. Trata-se
do primeiro período após a finalização dos contratos de prestação de serviços

com o Banco BMG, com impacto na base de cartões da CardSystem e em
posições de atendimento da CSU Contact. Por outro lado, seguimos focados
no desenvolvimento de cada uma de nossas frentes de atuação, através da
adição de novos clientes, expansão e ganho de eficiência em nossas
operações. Entregamos neste trimestre uma receita bruta de R$ 120,5
milhões com o EBITDA acima de R$ 21,0 milhões e um lucro líquido
totalizando R$ 8,1 milhões. Apesar do trimestre desafiador, ampliamos a
margem

EBITDA

da

Cia.,

da

mesma maneira

a margem líquida,

comparativamente ao mesmo trimestre, 1T2017. Encerramos o período com
uma confortável estrutura de capital em apenas 0,2 vez a dívida líquida em
relação ao EBITDA. A Cia. segue pautada pela disciplina no controle de
custos e despesas e focada em investimentos voltados à expansão das
operações. Nesse sentido, registramos crescimento de 24,4% no CAPEX
realizado em relação ao 1T2017 que totalizou R$ 12,2 milhões neste 1T2018.
Sendo que deste, cerca de 80,0% do total de investimentos foram destinados
à unidade CSU CardSystem. Na divisão CardSystem de meios de pagamento,
direcionamos cada vez mais nossos clientes para o emprego de novas
tecnologias junto ao processamento dos meios tradicionais de pagamento,
empreendendo todo potencial inovador das tecnologias oferecidas pela
plataforma CSU Digital, comprovada por sua contratação que vem
acontecendo pela maioria dos clientes da divisão. Esta é uma solução
inovadora da Cia. que promete significativas conquistas mais à frente.
Também obtivemos êxito nos processos de renovações contratuais com
nossos clientes e conquistamos novos contratos nas três divisões que
compõe a unidade CardSystem, ou seja, CardSystem meios de pagamento,
MarketSystem e CSU ITS, e capturando oportunidades de up sell e cross sell
entre as frentes de negócios da CSU. Já a unidade CSU Contact, segue-se
destacando como prestadora de serviços especializada em operações de
elevada complexidade. Nesse período, implementamos novos produtos e
registramos expansão da solução oferecida via canais digitais que além das

soluções relacionadas à venda e recuperação de crédito com remuneração
variável mais elevada atrelada a taxas de sucesso. Para os próximos meses
temos boas perspectivas para essa divisão, inclusive no que se refere à
ampliação das operações com nossos clientes atuais.
Por fim, em assembleia geral ordinária ocorrida em 18 de abril,
aprovamos a distribuição de R$ 4,3 milhões de dividendos complementares
referentes aos resultados do exercício de 2017, com esses dividendos tendo
previsão de pagamento para o dia 6 de junho próximo, que somados aos R$
13,8 milhões em juros sobre capital próprio já pagos perfazem um pay out
total de 40,0% sobre o lucro líquido do ano de 2017 em linha com o que a Cia.
vem praticando nos últimos anos, comprovado na página 3 da apresentação
de resultados. Quando analisamos em maiores detalhes a evolução histórica
do EBITDA e do lucro líquido desde o 1T2013, comprovamos a capacidade da
Cia. quanto à entrega de resultados consistentes ao longo do tempo, mesmo
em situações e momentos adversos. Com 25 anos de história, a CSU vem se
reinventando desde a sua fundação evoluindo através das suas quatro frentes
de negócios atualmente, em cada um dos setores em que atua. O
crescimento da nossa base de clientes, a oferta de soluções inovadoras e
customizadas conforme a necessidade de cada um dos nossos clientes,
comprovada pela qualidade dos serviços oferecidos vem permitindo que CSU
se posicione no mercado como uma empresa completa de soluções
tecnológicas. Seguimos capitaneando as oportunidades comerciais e
evoluindo em todas as nossas quatro linhas de negócios, e assim, colhendo
os frutos dos acertos estratégicos implementados nos últimos anos.
Analisando os gráficos em questão nos últimos cincos anos, entregamos um
crescimento médio ao ano de 41,0% no EBITDA, com mais de 74,0% de
evolução média quando analisamos o lucro líquido. Mesmo com a saída de
clientes da base, ao longo do tempo, com impactos pontuais nos resultados
do trimestre em questão, a evolução histórica dos principais indicadores da
Cia. comprovam uma gestão diligente e focada na geração de valor para os

nossos acionistas, clientes e demais stakeholders. Acreditamos que os
próximos meses ainda apresentem seus desafios, mas confiamos totalmente
na superação desse período com total segurança.
Agora passo a palavra à Renata, que vai detalhar um pouco mais sobre o
resultado operacional e financeiro do último trimestre. Ficamos à disposição
para a sessão de perguntas ao final da apresentação. Obrigado.
RENATA OLIVA - Obrigada, Ricardo. Iniciando agora a nossa
apresentação de resultados, seguindo para a página 4, apresentamos os
principais indicadores financeiros da Cia. Encerramos o 1T do ano com uma
receita bruta R$ 120,5 milhões, EBITDA acima de R$ 21,0 milhões e lucro
líquido de R$ 8,1 milhões. As reduções apresentadas refletem a redução no
número de cartões processados na divisão CardSystem em decorrência do
encerramento do contrato com o Banco BMG ao final de 2017, somada às
revisões contratuais, limpezas das bases periódicas de cartões de alguns
clientes, além do arrefecimento na operação de alguns clientes da Contact no
período. Mesmo com as reduções nos resultados apresentados, destacamos
a evolução das margens EBITDA e líquida com crescimento de 0,5 p.p. na
comparação anual para cada uma delas. No 1T18, a Cia. realizou
investimentos no montante de R$ 12,2 milhões, superior em 24,4% em
relação a 1T2017, e em 12,2% em relação ao 4T17. Os investimentos da Cia.
seguem com maior predominância na divisão CardSystem dada a maior
necessidade de alocação de capital com as customizações e desenvolvimento
do software para processamento de cartões e, mais recentemente, com o
desenvolvimento da plataforma CSU Digital, desenvolvida para instituições
financeiras e varejistas de todos os portes.
Passando para o slide 5, temos a análise do desempenho financeiro da
unidade CSU CardSystem. Essa unidade consolida os resultados de
processamento e administração de meios eletrônicos de pagamentos através
da CardSystem, soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-

commerce através da MarketSystem, e terceirização de TI através do ITS. A
receita bruta atingiu R$ 62,1 milhões no 1T deste ano, redução de 14,9% nos
últimos 12 meses, e de 22,1% em relação do 4T17. Em relação ao EBITDA, a
unidade alcançou R$ 19,5 milhões no 1T do ano, redução de 10,2% na
comparação anual e de 25,1% na comparação trimestral. A margem EBITDA
atingiu 35,3% no 1T2018, crescimento de 2,2 p.p. em relação ao 1T17 e
retração de 1,7 p.p. na comparação com o trimestre imediatamente anterior.
Apesar do encerramento do contrato com o Banco BMG, somada às revisões
contratuais e a limpezas periódicas na base de cartões de alguns clientes,
impactando negativamente nos resultados da unidade, a CSU capturou
oportunidades comerciais em todas frentes de negócios neste trimestre e
obteve êxito na renovação dos seus contratos.
Indo agora para o próximo slide, da página 6 da apresentação, falaremos
em maiores detalhes sobre o desempenho operacional da CardSystem e
MarketSystem, divisões que compõem essa unidade. A base de cartões da
divisão CardSystem encerrou o 1T2018 com 18,8 milhões de cartões
cadastrados e de 15,0 milhões de cartões faturados. Apesar das reduções
apresentadas nas comparações entre os períodos, conforme já explicamos,
destacamos que foram adicionados mais de 600,0 mil cartões somente neste
1T, demonstrando o crescimento orgânico das operações dos nossos clientes,
resultado da ainda baixa penetração dos meios eletrônicos de pagamentos
que, somadas às novas soluções digitais que vem sendo desenvolvidas,
visam ampliar a expansão da Cia. Em relação à MarketSystem, gráfico ao
lado direito, registramos um volume financeiro transacional de R$ 53,2
milhões, crescimento de cerca de 20,0% na comparação anual, em linha com
os resultados do trimestre anterior, mesmo com forte efeito sazonal do 4T.
Essa divisão segue aprimorando as suas linhas de negócio através da
contínua expansão da base de parceiros comerciais, adicionados à plataforma
OPTe+, aliada ao fortalecimento de sua marca no mercado de soluções para
programas de fidelidade e de incentivo. No inicio de 2018, a MarketSystem

ampliou seu escopo de atuação para programas de incentivo B2B, com o
objetivo de oferecer tecnologia para que os clientes da CSU tenham à sua
disposição uma plataforma flexível, parametrizável e customizada com a
identidade da sua empresa, para engajar seus colaboradores e parceiros
quanto ao atingimento de metas, trabalhando a motivação de equipe e
recompensando o êxito nos resultados com pontos para troca no catálogo de
prêmios através da plataforma OPTe+.
Passando agora para a página 7, falaremos sobre a unidade CSU
Contact. A receita bruta da unidade totalizou R$ 58,3 milhões no 1T2018,
aumento de 0,7% na comparação anual e redução 1,5% frente ao 4T2017. A
redução registrada em relação ao 4T17 reflete o encerramento do contrato
com o Banco BMG, além na redução na operação de alguns clientes. Em
relação ao 1T2017, o crescimento apresentado é explicado por novos
contratos comerciais firmados ao longo dos 12 meses somados à expansão
de algumas operações já existentes, ampliando, inclusive, o aproveitamento
das operações de nossos clientes, através de operações de maior
complexidade, com prêmio de tecnologia, inclusive. Analisando os gráficos de
posição de atendimento e evolução EBITDA na página 7 da apresentação de
resultados, encerramos o 1T2018 com o número médio de 2.131 posições de
atendimento faturadas, com EBITDA de R$ 1,6 milhões e margem EBITDA de
3,0%. Mesmo com a redução no número médio de PAs nos últimos 12 meses,
notamos a evolução dos resultados e margens dessa unidade no mesmo
período, reflexo de uma gestão voltada a operações de maior complexidade
com emprego de soluções tecnológicas e maior retorno para os nossos
clientes. Avaliando o breakdown de receita por tipo de serviço, notamos o
aumento na representatividade de operações de venda e recuperação de
crédito, que possuem remuneração variável atrelada taxas de sucesso.
Passando agora para o slide número 8, apresentaremos detalhes dos
custos e despesas do período. No 1T2018, o custo total da Cia. foi de R$ 80,6
milhões, redução de 8,2% em relação ao 1T2017 e de 6,8% em relação ao

4T17. Na unidade CSU CardSystem, as quedas registradas na comparação
com ambos os períodos, decorrem da redução na maior parte das linhas que
compõem o custo dessa unidade, com destaque para a revisão da dinâmica
de determinados contratos da divisão MarketSystem com impacto em custos
e receitas sem afetar a lucratividade, pela recomposição de receitas e
redução de algumas operações com impacto em pessoal e otimização de
contratos com fornecedores. Já na unidade CSU Contact, a queda dos custos
de pessoal na comparação anual reflete o menor número de posições de
atendimento no 1T18, em relação ao 1T17. Enquanto que a expansão
apresentada na comparação trimestral, é explicada pela expansão na
operação de alguns dos nossos clientes com aumento no número médio de
posições de atendimento no período. É importante mencionar que o 1T de
todos os anos é impactado negativamente pelo acordo coletivo que ocorre a
cada primeiro de janeiro. Mais uma vez destacamos um forte controle de
custos e despesas da Cia., que vem sendo conseguido por meio do aumento
da produtividade de nossas operações, com maior emprego de tecnologia e
pelas renegociações com fornecedores na busca de contratos melhor
alinhados às atuais necessidades da unidade. Em relação às despesas com
vendas gerais e administrativas, o montante total do 1T2018 foi de R$ 15,2
milhões, redução de 4,6% em relação ao 1T2017 e de 17,0% em relação ao
4T do ano passado. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior,
o total de despesas reflete a redução de despesas com pessoal, uma vez que
o 4T foi impactado por eventos não recorrentes referentes a gastos
rescisórios decorrentes do processo de reestruturação do quadro de
executivos da Cia., ao aporte ao prestador de serviço de plano de saúde
também realizado no 4T2017 e por maiores despesas com marketing,
ocasionando projetos específicos de cunho social por meio de incentivos
fiscais promovidos pelo governo, com contrapartida imediata na linha de
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, sem o impacto,
dessa forma, na lucratividade do período.

Indo agora para o slide 7, a geração operacional de caixa da CSU
totalizou R$ 13,2 milhões, acima da geração registrada no 1T2017, inferior ao
4T2017, refletindo a menor necessidade de capital de giro no período,
beneficiado por renegociações de prazos de pagamento com fornecedores da
Cia. nos últimos trimestres. As atividades de investimento totalizaram R$ 12,2
milhões, impulsionados por investimentos realizados nas unidades CSU
CardSystem e CSU Contact, bem como no corporativo, conforme maiores
detalhes

disponibilizados

no

release

de

resultados.

Também

foram

distribuídos R$ 11,8 milhões referentes ao pagamento de JCP no período.
Com essas movimentações a Cia. encerrou o trimestre com uma redução de
R$ 14,4 milhões na posição de caixa final, sem a necessidade de contratação
de novos empréstimos. Aliada à redução da dívida líquida nos últimos 12
meses, conforme demonstrado no gráfico, encerramos o período com uma
relação dívida líquida/EBITDA em 0,2 vezes. A Cia. mantém uma gestão
responsável de sua estrutura de capital, viabilizando financiamentos dos seus
investimentos e mantendo seu endividamento em patamares adequados.
Permanecemos sem dívida em moedas estrangeiras e também sem o uso de
instrumentos derivativos.
Finalmente, indo agora para a nossa última… o slide de apresentação,
na página 10, observamos a evolução dos múltiplos e o desempenho das
ações da Cia. com data-base de 31/03. Com relação à base de acionistas,
identificamos que nos últimos trimestres, a participação de investidores
estrangeiros

no

capital

da

Cia.

tem

aumentado

gradativamente,

representando ao final de março quase 18,0% do nosso free float, um
crescimento de praticamente 5,0 p.p. em 12 meses. A maior participação de
acionistas estrangeiros, aliada a entrada da Cia. em novos índices desde
setembro de 2017 reflete o intenso trabalho da CSU em ampliar sua
relevância no mercado de capitais brasileiro. A área de relações com
investidores segue ativa e engajada em promover cada vez mais reuniões
com os analistas e investidores a fim de ampliar o conhecimento do mercado

sob o modelo de negócios da Cia. Aqui eu encerro a minha apresentação de
resultados do trimestre e nos coloco à disposição para eventuais perguntas.
Obrigada.
OPERADORA – Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por
favor, digitem *1. Se a sua pergunta foi respondida você pode sair da fila
digitando a tecla #. As perguntas serão atendidas na ordem em que são
recebidas. Solicitamos a gentiliza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a
pergunta, dessa forma uma ótima qualidade de som será oferecida.
Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
RENATA OLIVA – Recebemos aqui através do webcast uma pergunta
do Anderson, investidor Small Cap em que ele fala “bom dia, qual a
perspectiva de retomar a base de cartões perdida? algum cliente novo para
esse movimento? Obrigado”.
Passo a palavra para o Ricardo, por favor.
RICARDO LEITE – Obrigado, Anderson. A pergunta é bastante
apropriada. Efetivamente nós temos uma visão bastante favorável, a gente
tem manifestado em diversos pontos de contato com o mercado, e
enxergando um momento em 2018, provavelmente da mesma maneira em
2019, ou mais acentuado ainda, com uma perspectiva de contratações de
serviços em todas as nossas quatro frentes, estamos sentindo isso tanto pra
Meios de Pagamento, para Contact, Loyalty, MarketSystem e Fidelidade.
Então estamos efetivamente vendo e participando, e após reestruturação em
equipes executivas das divisões de negócios para exatamente estar melhor
equipados para aproveitar um novo momento de mercado em configuração já.
Especificamente na questão que você endereça, de retomada de base de
cartões perdidos, efetivamente, acho que nós podemos aqui dizer que temos
um conjunto de situações. A primeira, não como base de cartões, mas como

base de receitas da unidade CardSystem Meios de Pagamento, teremos nos
próximos meses a implementação de um projeto de adquirência junto a um
cliente que ainda está em fase de estruturação do lançamento, então nos
solicita aguardar para fazer a condição de divulgação desse contrato de
negócios que estaremos então prestando novamente à indústria de
adquirência depois do término da operação que tínhamos, até junho de 2016,
com o Banrisul. Além disso, temos já dentro de casa como vocês viram, a
Renata pontuou, a condição nesse 1T2018, tivemos a incorporação de 600,0
mil novos cartões aqui na base dos nossos emissores contratantes dos
serviços CSU. Se nós fizermos aqui um running race básico, simples, desses
600,0 mil, nós vamos a um número anual possível de serviço de 2.400.000 e
poderíamos até considerar que essa tendência pode ser até superior a isso.
Além disso, temos aqui algumas frentes de negócios sendo discutidos com
clientes, existe mais de um projeto hoje discutido em frente de meios
pagamentos distintos, seja em projetos de cartões, vamos chamar
tradicionais, seja principalmente na condição das nossas soluções CSU
Digital. Então, a resposta que eu posso dar aqui ao Anderson é efetivamente
enxergamos um movimento efetivamente positivo para retomada da base que
tivemos agora momentaneamente, pontualmente reduzida. E vamos ao longo
dos próximos trimestres equiparar e certamente superar assim como fizemos
em 2013, quando tivemos o encerramento da operação do HSBC, 2016, como
já mencionado, do Banrisul adquirência, então será mais um momento tal
como foram outros no passado, e esse quadro aqui apresentado na página 3,
mostrando a evolução de EBITDA ao longo dos cinco anos e lucro líquido são
efetivamente a demonstração dessa condição.
OPERADORA – O senhor Eduardo Nishio, do Banco Plural gostaria de
fazer uma pergunta.
NISHIO – Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Tenho uma pergunta em
relação, duas perguntas na verdade, uma primeira em relação aos cartões
faturados, houve uma queda novamente nesse trimestre, provavelmente vindo

do BMG, tri a tri, eu tinha a impressão que toda base tinha sido limpa no 4T,
mas, você poderia dar um pouco mais de cor, se essa limpeza de base do
BMG foi feita logo no começo do trimestre ou foi feita no final do 1T. E se a
gente vai ver algum outro impacto em receita no próximo trimestre advinda
dessa queda de cartões faturados. Depois eu faço minha segunda pergunta.
Obrigado.
RICARDO LEITE – Nishio, obrigado pela colocação, é importante aqui
pra gente exatamente precisar aqui as evoluções. Acho que a gente tem dois
elementos, primeiro no 4T tivemos, vamos chamar um primeiro impacto na
questão do BMG, na medida em que tivemos dentro do trimestre um período
em que o contrato ainda estava vigente, em execução, então a base de
cartões estava refletindo esse número de cartões do cliente; e em outro
período, em cerca de metade do período do trimestre aonde o contrato então
estava encerrado. Aí já tendo uma condição de eliminação de redução da
base, então tivemos um primeiro impacto no 4T2017 em relação ao BMG.
Quando vamos para o 1T, aí nós estamos falando de um trimestre, sendo 3
meses sem esse contrato, então, do ponto de vista de média trimestral, 1T18
contra 4T17, então nós temos uma redução, vamos chamar, uma redução
complementar porque aí nós estamos então registrando três meses contra
cerca de um mês e meio que esteve presente no 4T17. Aí temos a situação
complementar que é algumas limpezas de base, redução de base de clientes
hoje ativos, que são feitos periodicamente na medida em que, assim como
falamos aqui nesse trimestre que tivemos a adição de 600.000 novos cartões
que vão entrar a base e passar por um processo de inativação no primeiro
momento, num primeiro dia, depois numa condição de ativação e geração de
receitas, sempre vai existir, sempre existe, a condição de alguns cartões que
ao longo do tempo os clientes finais dos nossos emissores acabam
diminuindo a sua relação de negócios com os emissores por vários aspectos,
crédito, descontinuidade dos seus cartões e os emissores tem que realizar
então uma limpeza de base. Não faz sentido um cartão continuar cadastrado

e processado em algumas atividades por um prazo enorme. Então ao longo
do tempo algumas limpezas, algumas reduções por limpeza são feitas, que
nós tivemos aqui um número alguma relevância no 1T2017. Então o número
17, na verdade é uma combinação de um aspecto, o encerramento do
contrato BMG e a redução por limpeza de base de alguns dos nossos
clientes, tradicional, vamos chamar histórica, dentro da continuidade de
negócios.
NISHIO - Perfeito. Nessa questão, só pegando a questão dos cartões
faturados, são 18,0 milhões de cartões faturados no 4T2017 já inclui
totalmente a saída do BMG, certo? E em 2018, 1T, 15,0 milhões seria, esse
delta de 18 pra 15, seria só a limpeza de base?
RICARDO LEITE – No 1T2018, você tem a limpeza de base acontecida
nesse período e o impacto BMG porque no trimestre de 2018 em nenhum dos
meses, janeiro, fevereiro e março havia volume BMG presente. No 4T, como
as informações são de média trimestral, todas as informações são média
trimestral, no 4T nós temos um mês, um mês e pouco, de período com a base
BMG presente e o período complementar desse trimestre, 4T17, sem a
volumetria BMG, então o BMG aqui está representado em dois períodos
semestrais. Um primeiro impacto, parcial, por conta da finalização do contrato
ao longo do trimestre 17, 4T17, e aí o impacto na medida, no 1T18
novamente, porque no 1T nenhum dos três meses havia volume de cartões
BMG quando no 4T havia ainda um mês das operações no trimestre com a
volumetria BMG.
NISHIO - Perfeito, agora entendi. Em relação aos custos, vocês fizeram
um belo trabalho em redução de custo no sistema CardSystem, se vocês
pudessem detalhar um pouco mais o que foi feito, se existem custos
rescisórios aí, pessoal e etc que poderiam impactar no 2T ou adiante? E o
que vocês fizeram nesse trimestre para redução de custo? Agradeço.
Obrigado.

RICARDO LEITE – OK, boa questão. Nishio, hoje, assim como a
realidade nossa de negócios, como provedores de serviços para empresas
que estão em mercados competitivos, efetivamente é, temos aqui o desafio
constante de identificação de ganhos de produtividade e soluções mais
competitivas nas mais diversas frentes. Então eu diria que hoje perseguimos
em 2018 um valor, um programa de custos até superior ao apresentado,
verificado em 2017, sendo que cada vez que termina um período a gente fica
com a noção de falar “puxa, não conseguimos mais”, mas efetivamente está o
desafio lançado, assim como aconteceu em 2016 para 17, efetivamente
temos a mesma situação de 2017 para 2018, ou seja, temos um projeto
ambicioso em contratação de insumos, os mais diversos, da parte de telecom,
premises, serviços diversos em todas as áreas e a questão de redução de
ganhos de produtividade com redução do capital humano para execução dos
devidos quantuns de serviços. Então continuamos perseguindo a condição de
custos rescisórios, eles já tiveram presentes no 4T17, alguma coisa, tivemos
presente em 18, 1T, e vamos ter a manutenção, a continuidade, muito
possivelmente nos próximos trimestres, mas não com uma situação pontual
em algum trimestre que faça diferença. Então tivemos conquistas de evolução
de custos no 1T18 e efetivamente estamos em busca de ampliação desses
valores nos trimestres a seguir durante o ano.
EDUARDO - OK, muito obrigado.
OPERADORA - Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
RENATA OLIVA - Recebemos uma outra pergunta do Paulo, também
investidor pessoa física, e ele fala “bom dia a todos, notei na leitura do release
que a queda da receita no período foi bem menor do que a base de cartões.
Gostaria que explicassem essas variações.”
RICARDO LEITE - Na verdade aqui temos uma excelente questão que
poderíamos até ter já explorado um pouco na nossa apresentação e não está
feita. Agradecemos aqui realmente a colocação. Acho que é um conjunto de

situações. A condição menos importante, que na verdade é só uma
decorrência contábil, é a situação que parte da redução de cartões, como eu
estava colocando na pergunta do Eduardo Nishio, se refere à redução de
base de alguns cartões que não mais são cartões ativos, relevantes aos
nossos emissores, consequentemente eles já estão num estágio de produção
de receitas a nós enquanto prestação de serviços bastante reduzida dentro do
estágio deles quase que de cartões inativos, então é feita a limpeza de base.
Então nós temos um impacto muito baixo em termos de receita e um impacto
proporcional, um volume quantitativo na base de cartões, eles são os cartões
tal como os outros cartões cadastrados. Então isso explica em parte. Agora a
questão mais importante, na verdade, dessa condição de uma queda de
receita menor do que a queda da base de cartões, é o momento de negócio,
como a gente colocava, mais positivo do ponto de vista de a busca de novos
serviços atrelados na nossa oferta, junto aos nossos clientes, a condição de
novos serviços da área digital, e o maior volume de desenvolvimentos,
customizações que os clientes vão demandando agora numa base
efetivamente bastante percebida, dentro de um ambiente de negócios em
evolução. Um ambiente favorável para inovações, customizações e
desenvolvimento de novos features que nossos clientes estão fazendo. E aí
tem até uma combinação positiva de dois aspectos: o primeiro, são, então
novos desenvolvimentos de sistemas que estão acontecendo, e a grande
possibilidade é que esses desenvolvimentos de sistemas junto aos emissores
acabe promovendo uma tendência maior de base de clientes mais à frente.
Então é uma relação aqui, a questão de um círculo virtuoso que vai se
estabelecendo. Então, esse aspecto de redução de receita menor do que a
redução de base tem assim uma relevância e é revelador em bastante
aspectos interessantes e positivos na continuidade nos negócios da Cia.
RENATA OLIVA - Ricardo, a gente recebeu duas outras perguntas aqui
que eu vou tomar a liberdade de juntá-las porque são muito parecidas. Senhor
Leonardo e Sr. Forte, tem só email e RG Forte em que eles perguntam: “qual

a chance e a estratégia da CSU para compensar o fim do contrato com o
BMG?” E a segunda pergunta foi “qual o impacto e relevância do
encerramento do contrato com o BMG e como isso impactará os próximos
exercícios?”.
RICARDO LEITE – OK, acho que em parte dentro das considerações
que estávamos fazendo na pergunta novamente do Eduardo Nishio, essa
questão esteve presente, ou seja, efetivamente a condição então, BMG do
ponto de vista de receitas, números de cartões, está totalmente capturado
aqui já dentro desse trimestre. Então agora temos um trabalho de
recomposição de base de negócios aonde temos uma condição efetivamente,
uma visão otimista e favorável, pela condição, como falamos, o ritmo de
crescimento dos nossos clientes hoje de portfólio com aquele indicador
mencionado de 600,0 mil novos cartões no trimestre que, olhando a base hoje
de cartões, efetivamente dentro desse running race que mencionei de 2,4
milhões já significa uma taxa de crescimento anual de duplo dígito, e
efetivamente nós estamos otimistas que essa questão se apresente. Além
disso, como mencionado, temos a questão de novo projeto de prestação de
serviços a um cliente de adquirência e outras negociações em andamento.
Então esse conjunto efetivamente compõe a, vamos chamar, a estratégia e a
visão de ampliação de negócios, seja com a base atual, seja com a conquista
de novos contratos pra efetivamente colocar a volumetria de receitas e
lucratividade num patamar superior novamente.
RENATA OLIVA – Próxima pergunta foi do senhor Felipe Pontes. Ele
fala “a empresa está com uma reserva de lucros muito robusta que seria
justificada pela chegada de um grande cliente que ainda não chegou. Gostaria
de saber mais sobre novos grandes clientes e quais são os projetos tão
grandes que justificam a manutenção de reserva de lucros tão grande”.
Acredito que ele esteja falando de reserva de caixa. Por favor, Ricardo.

RICARDO LEITE – A questão do Felipe Pontes é interessante e
efetivamente temos aqui por acreditar que estamos num caminho adequado
em termos de posicionamento da administração financeira. Primeiro aspecto
é, independente dessa questão, mantivemos uma posição em relação aos
resultados de 2017, um payout de distribuição de resultados significativo
dentro de uma linha em termos de política de distribuição ao nível de 40,0%
mais uma vez, e que então significou uma condição de endividamento líquido
extremamente reduzido ao final do exercício de 2017. Por outro lado, atrelado
a essa condição que eu fazia menção aqui um par de vezes já pelo menos
hoje da visão de uma perspectiva favorável, otimista que nós estamos
enxergando da evolução de negócios, não só na área de meios de
pagamentos, mas nas outras frentes de negócios, nós estamos acreditando a
condição de um volume de novos negócios com significância a ponto de
aprovarmos agora em AGE, no mês de abril, uma condição de volumes de
investimentos para 2018 ao nível de R$ 67,0 milhões comparativamente aos
R$ 42,0 milhões realizados em 2017, ou seja, estamos falando em 59,0% de
aumento de 2018 em relação a 2017, o que está atrelado, como a Renata
mencionou, à condição de plano de investimento atrelados aos novos
negócios, no nosso volume de investimentos sempre tem uma identidade à
perspectiva de negócios em termos de investimentos tão forte na linha.
Também em termos de recomposição de ativos, por finalização de vida útil ou
alguns gastos complementares, mas principalmente, ao nosso CAPEX anual
está atrelado aos novos negócios então aqui é um indicador de visão da Cia.
de termos um ano de 2018 significativo já reservando, esperando aqui, uma
condição de necessidade financeira para investimento em termos de R$ 67,0
milhões. E sempre há condição, como nós não temos nenhum plano, nesse
momento nenhuma questão a fazer, nenhum disclosure, mas estamos atentos
à

identificação

de

oportunidades,

de

investimentos

que

promovam

crescimentos não orgânicos que possam também da mesma maneira
significar alguma necessidade de recursos financeiros adicionais. Então

estamos muito bem posicionados financeiramente para efetivamente cumprir
a condição de estratégia de busca de crescimento seja orgânico, seja
inorgânico no ano de 2018.
RENATA OLIVA – Mais uma pergunta recebida aqui, senhor Diego de
Carvalho Braga. Duas perguntas. Primeira: “de que maneira podemos
mensurar a receita com a divisão MarketSystem e ITS do percentual total da
receita com a unidade CardSystem?” E a pergunta 2... Por favor, Ricardo,
depois eu sigo para a próxima.
RICARDO LEITE – Não fazemos ainda o disclosure das informações de
receitas e resultados das divisões MarketSystem e ITS na medida em que
elas não têm materialidade ainda tão expressiva em relação à outra divisão
dentro da unidade. E que vai ser um objetivo ao longo do tempo efetivamente
estar promovendo. A MarketSystem, até pela condição já de ser uma, um
negócio ativo há mais tempo, tem um volume de receitas incrementais [48:38],
enquanto o ITS efetivamente estamos num início de atividade já promovendo
conquista de novo contrato a cada trimestre, mas efetivamente ainda não tem
uma relevância aqui em relação aos números da unidade. Acreditamos, são
duas unidades efetivamente que, também em 2017 fizemos aqui um
movimento em termos de reorganização, reequipar com lideranças do ponto
de vista de direção dos negócios onde estamos bem posicionados hoje, há
uma questão de, seja desenvolvimento de produtos, seja de conquista de
maior espaço de mercado em termos de produção de receitas da Cia. Então,
aqui perseguimos com assim muito interesse a condição de crescimento nelas
para poder, mais a frente estar fazendo a condição de disclosure de
informações mais detalhadas.
RENATA OLIVA – Outra pergunta, desculpe, continuando, pergunta dois
do Diego: “Como a receita se relaciona com as métricas mencionadas,
volume transacional, resgate e etc?”.

RICARDO LEITE – A questão de métrica de volume transacional,
efetivamente tem uma, é um indicador efetivamente relevante do ponto de
vista de geração de receitas, mais do que até as receitas, aliás, geração de
resultados, eu queria colocar, então mais do que receitas até a condição de
lucro bruto e EBITDA, então alguns desses negócios nós podemos até por
modelagem de negócios na evolução ao longo do tempo poder estar falando
até de uma redução de receita com aumento simultaneamente em lucro bruto,
que é o que mais importa pra frente. Então em termos de geração de lucro
bruto e EBITDA em termos da unidade hoje CardSystem, como colocamos,
elas apesar de ainda não terem uma dimensão significativa, mas efetivamente
é a condição de volume transacional, efetivamente a gente pode denominar
como um lead indicator para geração de resultados certamente, e aqui
estamos satisfeitos pela evolução que a gente vem colhendo aqui, estamos
verificando ao longo desses últimos quatro anos.
RENATA OLIVA – Aqui a gente tem duas perguntas que se relacionam.
O senhor Forte novamente nos perguntou e o senhor Santiago. Então vou ler
as duas que eu acho que combinam numa mesma resposta. Primeira é:
“como você avalia a reação do mercado ao resultado atual apresentado e
perspectivas onde a ação no momento recua quase 17,0%?”. A segunda
pergunta é “considerando a cotação depreciada das ações, a empresa pensa
na possibilidade de recompra de até 10,0% das ações para manutenção e
tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, conforme permite a
instrução CVM 10/80?”.
RICARDO LEITE – Ótimas questões, ambas. Vendo a questão de nossa
percepção, leitura da reação de mercado, efetivamente só podemos
considerar como uma condição, uma movimentação que não reflete a
realização hoje de produção de resultados, seja no presente, seja no futuro.
Então efetivamente temos uma reação que talvez esteja avaliando uma
questão pontual de uma redução momentânea para até essa depreciação tal
como está ocorrendo no dia de hoje. Achamos totalmente fora de contexto.

Tivemos a satisfação de ver a apreciação ao longo desses últimos 24 meses
no preço do papel, sendo que mesmo assim, como temos pontuado, nós
chegamos finalizando, finalizamos 2017 com múltiplo/EBITDA abaixo de 5x o
EBITDA dos 12 meses anteriores, ou seja, ainda absolutamente baixo. Então,
nós temos aqui a percepção que não faz sentido, efetivamente, redução como
nós estamos assistindo e acreditamos numa efetiva revisão do mercado para
condição de perspectivas dos resultados à frente. Em relação à segunda
questão apresentada é uma, a empresa vem mantendo ao longo dos últimos
mais de 3 anos o seu programa de recompra de ações ativo sem execução de
nenhuma compra efetivada nesse período. O programa já tem um período
muito maior aonde no período anterior aonde os papéis estavam efetivamente
depreciados aí tínhamos então uma condição de maior participação no
mercado pra efetivamente contribuir e indicar a sinalização ao mercado da
nossa visão da relação preço justo, em relação aos resultados. Então,
certamente, eu diria que estaremos avaliando a condição como sempre
fizemos na manutenção do programa ativo como fizemos no começo deste
ano, em março ele foi renovado, ou lançado um novo programa. E
efetivamente vamos estar avaliando com muita atenção, não tenha dúvida, faz
todo o sentido de estar olhando aqui uma participação no mercado na medida
em que se os preços aqui sendo praticados estiverem totalmente
desalinhados com a perspectiva de resultado futuro.
RENATA OLIVA – Ricardo, a gente tem mais uma pergunta. O senhor
Carlos fala “bom dia, sobre a estimativa de investimentos de 59,0% a mais
que 2017, qual percentual deste CAPEX seria destinado a novos projetos e
clientes?”.
RICARDO LEITE – A questão é boa, de alguma maneira acho que
falamos sobre esse assunto, mas colocando em condição mais detalhadas.
Como colocamos, o nosso CAPEX efetivamente, anualmente, a não ser em
situações muito pontuais, como ocorrido em 2016, aonde fizemos um aporte
relevante quanto à questão de novas condições de licenciamento e novas

flexibilidades no nosso licenciamento da nossa plataforma VisionPlus da área
de processamento de cartões, normalmente cerca de 70,0% a 80,0% do
CAPEX anual está efetivamente atrelado à celebração, implementação de
novos contratos, então em qualquer uma das divisões de negócios, seja
CardSystem, seja Market, seja ITS, seja Contact, qualquer implementação de
contrato implica de ter um aporte, um CAPEX efetivamente no V0 das
operações. Então esse montante, como eu falávamos, 59,0% de evolução
significa uma visão da Cia. de termos efetivamente um volume bastante
acentuado de novos negócios presentes, se não houver, por exemplo, um
limite, e efetivamente não é o caso, como já verificamos pelos resultados de
novas contratações já implementadas ou não no 1T2018, se não tivéssemos
nada no ano teríamos um CAPEX para manutenção de base, para
implementações institucionais, para requisição de órgãos reguladores
principalmente na área de meios de pagamento, mais do que acreditar que
fazer um CAPEX significativo em 2018 novamente na sua maior parte, como
eu falei, 70,0%-80,0% do valor previsto em função de novas operações, novos
contratos celebrados.
OPERADORA – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
Obrigada. Não havendo mais perguntas gostaria de passar a palavra
para a senhora Renata Oliva para suas últimas considerações.
Sra. Renata, por favor, pode prosseguir.
RENATA OLIVA – Agradeço a todos mais uma vez por participarem da
nossa teleconferência de resultados. Se alguma pergunta alguém ficou com
dúvida, por favor, não exitem em contatar a área de Relações com
Investidores, a gente fica à disposição para qualquer novo questionamento de
vocês e inclusive para explicarmos novamente um pouco mais a fundo sobre
os resultados da Cia. nesse período. Muito obrigada a todos.

OPERADORA – Obrigada, a teleconferência sobre os resultados da CSU
está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham um bom dia.

