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Operadora - Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à
teleconferência da CSU para a discussão do resultados referentes ao 2T2018.
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 esta 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 desse 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, obrigado mais uma vez por estarem
participando da nossa teleconferência de resultados. Como vocês podem
acompanhar na apresentação disponibilizada, na página 2 indicamos alguns
destaques do período. O 2T deste ano de 2018 foi ainda desafiador,
consequência do encerramento de um contrato com o Banco BMG ao final de
2017 somados a algumas renegociações de contratos, à limpeza de base de

cartões processados e pela redução de volumes nas operações de alguns
clientes no serviço de tele atendimento. Em relação aos resultados entregues,
mesmo num período ainda com algumas adversidades, destacamos a
melhora da rentabilidade da Cia. com evolução das principais margens
financeiras. Continuamos fortalecendo e ampliando nossa carteira de clientes
com contratos cada vez mais alinhados às necessidades dos nossos clientes,
tendo novas soluções tecnológicas como pilar sustentável para o crescimento
e melhoria de nossa eficiência operacional, nos permitindo entregar
resultados consistentes ao longo dos períodos à frente. Tendo a inovação
como pilar estratégico, destacamos que dentre 800 grandes empresas
participantes fomos uma das companhias vencedoras da categoria Top Open
Corps do ranking 100 Open Startups que premia as empresas mais engajadas
no relacionamento com organizações startups. Ainda nesse trimestre
conquistamos também a certificação ISAE 3402 que atesta a qualidade dos
serviços prestados pela CSU na área de meios de pagamentos dando maior
segurança e credibilidade aos nossos clientes e que comprova que os
controles internos da Cia. estão em conformidade com as normas e padrões
internacionais. Em relação as divisões de negócio, na CardSystem
adicionamos mais de 600 mil cartões no trimestre, evidenciando a tendência
de crescimento orgânico da nossa base de clientes e a capacidade da Cia.
em expandir suas receitas operacionais. Ainda, retomamos a prestação de
serviço de processamento de transações de adquirência, serviço que não
vínhamos prestando desde de julho de 2016. Já na MarketSystem por meio
de novas parcerias firmadas, passamos a ofertar aos nossos clientes novas
opções de resgates nas categorias viagem e entretenimento, proporcionando
ao usuário uma melhor experiência de navegação em nossas plataformas. Em
relação à área de ITS, a divisão segue focada em sua consolidação de
mercado de terceirização de TI e cloud computing, firmando recentemente um
novo contrato. Por fim, na Contact além do forte emprego de digitalização e

robotização, seguimos com a expansão dos serviços prestados via canais
digitais diversos, permitindo operações cada vez mais eficientes.
Na página 3, apresentamos em maiores detalhes o panorama de negócios
da Cia. com destaque para evolução em todas as frentes de negócio. Na
divisão CardSystem, ao final de 2017, ampliamos nosso contrato com o
Tribanco para englobar o serviço de processamento de adquirência do banco
e em junho deste ano o projeto piloto acaba de entrar em operação. Ainda, ao
final de 2017 firmamos contrato com novo emissor de cartão para
processamento de cartões da SouDigi+. O processo foi implantado com
sucesso no 1S desse ano com a possibilidade de expansão de base de
clientes para os próximos meses à frente. Nesse 2T implantamos ainda o
aplicativo de cartões da Losango que já está disponível no Google Play e em
menos de 20 dias de seu lançamento mais de dez mil usuários ja fizeram o
download do aplicativo. Em relação à divisão MarketSystem, no início de 2018
lançamos o OPTe+ Viagens, uma nova opção de resgate para base de
clientes do programa BR Premmia. Realizamos ainda parceria para
implantação da premiação do aplicativo “Trânsito+Gentil” do Porto Seguro
Auto, com o objetivo de reconhecer os melhores motoristas com pontos
OPTe+. Firmamos também contrato com a Volkswagem Financial Services
ampliando a atuação da MarketSystem no mercado de incentivos. E
finalmente implantamos a nova plataforma de viagens do OPTe+ para os
clientes da MarketSystem, proporcionando melhor experiência de navegação
e passando a ofertar mais opções de serviços de hotéis, pacotes de viagens e
passagens aéreas. Na divisão ITS, conquistamos no primeiro trimestre do ano
contrato com a SMC Pneumática, empresa de origem japonesa, líder mundial
em automação pneumática, que passou a ser mais um cliente da divisão no
serviço de terceirização de TI. Já no segundo trimestre, firmamos contrato
com a FUNCESP, maior entidade fechada de previdência complementar de
capital privado do Brasil para fornecimento de ambiente completo de
contingente. Na unidade Contact, finalmente, tivemos no primeiro trimestre do

ano implantamos novo produto de televenda na EDENREDE Ticket que
apresenta potencial importante de crescimento ao longo dos próximos meses.
Na Claro Brasil renovamos nossos contratos comerciais com expansão dos
serviços prestados via canais digitais e aumentando nossa participação no ecommerce na linha de co-brand. Já no segundo trimestre, celebramos
contrato inicial com a Sky, maior operadora de TV por assinatura via satélite
do país para prestação de serviço de recuperação de crédito fazendo uso de
robotização para realização de acordo de pagamentos dos clientes.
Seguimos seguros da nossa capacidade comercial e a inquestionável
qualidade dos serviços oferecidos pela CSU. Continuamos trabalhando para a
consistente entrega de resultados nos próximos períodos e para a geração de
valor para nossos acionistas.
Passo agora a palavra à Renata que vai detalhar um pouco mais sobre o
resultado operacional e financeiro desse trimestre, ficando à disposição para
perguntas que possam haver na fase final da apresentação. Muito obrigado.
Renata Oliva - Obrigada Ricardo. Passando agora para o slide 4 da
apresentação, apresentamos alguns dos principais indicadores financeiros do
2T e dos primeiros seis meses do ano. A receita bruta atingiu R$ 116,2
milhões no trimestre com redução de 13,3% em relação ao mesmo período do
ano anterior e de 3,5% em relação ao 1T2018. O EBITDA totalizou R$ 22,0
milhões, retração de 6,0% sobre o mesmo período de 2017 e crescimento de
5,0% na comparação com o trimestre anterior. Já a margem EBITDA atingiu
21,0% de crescimento, um crescimento de 1,7 p.p. em ambas as
comparações. O lucro líquido atingiu um montante de R$ 8,4 milhões no
período, registrando queda de 7,4% na comparação anual e crescimento de
3,7% na comparação trimestral. A margem líquida também apresentou
expansão de 0,5 p.p. na comparação com o 2T2017 e 0,6 p.p. na comparação
com o trimestre anterior e atingiu 8,0% no trimestre. Em relação ao primeiro
semestre do ano a receita bruta totalizou R$ 236,7 milhões no período,

retração de 10,7% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. O
EBITDA atingiu R$ 43,0 milhões, retração de 6,0% sobre o mesmo período de
2017 com margem EBITDA de 20,0% e expansão de 1,1 p.p. no período. Já o
lucro líquido totalizou R$ 16,5 milhões, queda de 5,1% na comparação
semestral, com margem líquida de 7,7%, e expansão de 0,5 p.p. no período.
Aqui cabe mencionar a capacidade da Cia. em recompor a rentabilidade de
seus negócios com a expansão das margens EBITDA e líquida nas
comparações mencionadas. Em relação aos investimentos, no 2T atingimos
um montante de R$ 12,3 milhões, superior em 21,8% em relação ao 2T2017 e
1,1% na comparação com o primeiro trimestre do ano. No semestre, os
investimentos totalizaram R$ 24,5 milhões, expansão de 23,0% na
comparação com o 1S2017. A expansão verificada em ambas as
comparações está atrelada essencialmente a novos projetos e a novos
contratos firmados pela Cia. nos últimos meses, demonstrando sua
capacidade de geração de receitas incrementais futuras, quando tais projetos
estiverem em operação. No 2T, 85,0% do CAPEX total investido na unidade
CardSystem, vocês podem verificar a questão de investimentos maiores na
unidade CardSystem dada a maior necessidade de alocação de capital com
customização de software utilizado para o processamento de cartões e com o
desenvolvimento da operação de adquirência e da plataforma CSU Digital.
Passando agora para a próxima página, no slide número 5, analisaremos
com mais detalhes o desempenho financeiro da unidade CSU CardSystem. A
receita bruta atingiu R$ 57,7 milhões no trimestre, uma retração de 24,8% nos
últimos 12 meses e de 7,2% em relação ao 1T2018. No semestre, a receita
bruta da unidade apresentou redução de 20,0%, totalizando R$ 119,8
milhões. A variação anual reflete o encerramento do contrato com o Banco
BMG, renegociações de contratos existentes, menores receitas com inboxing
e postagem e revisão dos modelos financeiros e tributários de alguns
contratos sem impactar na lucratividade da unidade. Já a variação trimestral
reflete renegociações contratuais e limpezas na base de cartões no período,

demanda por novos contratantes e próprio da operação. Em relação ao
EBITDA a unidade alcançou R$ 119,6 milhões no 2T e R$ 39,1 milhões nos
seis primeiros meses do ano, representando retrações anuais de 12,4% e de
11,3 respectivamente. Na comparação trimestral, registramos crescimento de
0,9% do EBITDA explicada pela redução do total de despesas decorrente do
forte plano de redução de despesas superior à retração do lucro bruto do
período.
Indo agora para o slide número 6, apresentamos em maiores detalhes o
desempenho operacional da unidade CSU CardSystem através das frentes
CardSystem e MarketSystem. Na divisão CardSystem, a base de cartões
encerrou o trimestre com 19,0 milhões de cartões cadastrados e de 14,7
milhões de cartões faturados, com a adição de cerca de 640,0 mil novos
cartões que podem viabilizar o incremento de receitas futuras através da
ativação dos mesmos. Na comparação com o 1T do ano, os cartões
cadastrados apresentaram um aumento de 1,2% e foram impulsionados pelo
crescimento orgânico da base de cartões enquanto cartões faturados
apresentaram retração de 2,1%, resultado de limpezas de base no periodo. Já
na comparação anual as retrações registradas refletem o encerramento do
contrato com o Banco BMG somadas as limpezas de base inerentes ao
negócio. Em relação à MarketSystem, registramos um volume financeiro
transacional de R$ 58,3 milhões no 2T2018, crescimento de 31,3% na
comparação com o 2T2017, e de 9,5% em relação ao 1T2018. Essa divisão
segue aprimorando suas linhas de negócios por meio do fortalecimento de
sua marca e da contínua expansão da base de carteiras comerciais da
plataforma OPTe+. Dentre diversos [16:08] de produtos e serviços, neste
trimestre foram adicionados marcas como Lojas Renner, Reserva e Blitz
Bikes. Em relação ao início de 2014 período em que o OPTe+ iniciou
efetivamente suas operações, a plataforma acumula crescimento expressivo,
reflexo da diferenciada e ampla gama de opções de resgate.

Indo agora para o slide número 7, falaremos sobre a unidade CSU Contact.
A receita bruta dessa unidade atingiu R$ 58,5 milhões no 2T, maior 2,2% na
comparação anual e em 0,3% quando comparada ao 1T2018. No acumulado
dos seis primeiros meses a receita bruta totalizou R$ 116,9 milhões,
crescimento de 1,4%. Em relação ao EBITDA registramos forte crescimento
nas comparações anuais e trimestrais e expansão de margem em ambas as
comparações, refletindo as ações focadas na redução de custos. Em termos
operacionais encerramos o 2T com uma média de 2.237 posições de
atendimento faturadas, em linha com a média do semestre. Os crescimentos
anuais refletem a expansão no volume das operações dos nossos clientes já
existentes. Já na comparação trimestral, a estabilidade notada reflete maior
emprego de automação, robotização e meios digitais no atendimento ao
cliente. Cabe ainda destacar o aumento de 9,4 p.p. na comparação anual da
representatividade de operações atreladas à taxas de sucesso no faturamento
total da unidade.
Passando para o slide número 8, vamos falar com maiores detalhes dos
custos do período. No 2T o custo total da Cia. foi de R$ 80,5 milhões, redução
de 9,6% em relação ao 2T2017 e de 0,1% em relação ao 1T2018. Já no
primeiro semestre, o custo totalizou R$ 161,1 milhões, cerca de 9,0% inferior
em relação ao ano anterior. Na unidade CSU CardSystem a redução de
quase 16,0% na comparação anual é explicada por ações focadas na redução
de custos de pessoal, menores custos com materiais operacionais em
decorrência do encerramento do contrato com o BMG, somada à
internalização
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instalações, resultado de renegociações com fornecedores e queda de
prêmios entregues na divisão MarketSystem, decorrente da revisão na
dinâmica de determinados contratos. Já na unidade CSU Contact registramos
retração de custos em todos os períodos analisados como reflexo de um
trabalho diligente voltando à renegociações com fornecedores em busca de
contratos mais alinhados às atuais necessidades da Cia. e ao aumento na

eficiência operacional, com emprego cada vez maior de tecnologia de ponta
no atendimento ao cliente. A efetividade desse trabalho pode ser notada
através da redução registrada em praticamente todas as linhas que compõem
os custos da unidade CSU Contact que possui como característica a maior
exposição a custos variáveis.
Passando para o slide 9, apresentamos o detalhamento das despesas no
período. Nesse trimestre, o total de despesas somou R$ 13,3 milhões,
redução de 18,2% em relação ao ano anterior, e de 13,0% em relação ao
1T2018. Já no primeiro semestre, as despesas totalizaram R$ 28,5 milhões,
queda de 11,3% em relação ao mesmo período de 2017. A queda no total de
despesas é explicada principalmente pela forte retração das despesas gerais
e administrativas, como consequência do estorno de encargos sociais sobre
férias provisionadas devido à continuação do benefício da desoneração da
folha de pagamento para os negócios da Cia. A disciplina da CSU no estrito
controle de suas despesas permitiu que no 2T do ano a representatividade do
total de despesas em relação à receita líquida atingisse 12,7%, uma redução
de 0,7 p.p. em relação ao mesmo periodo de 2017, e de 1,4 p.p. na
comparação com o 1T18. No semestre, o total de despesas se manteve
estável na comparação com o ano anterior. Aqui vale fazer um contraponto.
Quando analisamos esse slide, número 9, junto com o anterior, de custos,
observamos a disciplina e eficiência da Cia. no controle de seus custos e
despesas a cada trimestre, viabilizando a recomposição da rentabilidade de
nossas unidades de negócios.
Passando agora para o slide número 10, vamos falar rapidamente sobre o
fluxo de caixa. No 2T do ano, registramos geração operacional de caixa de R$
5,6 milhões inferior ao registrado no 2T2017 e 1T2018, devido ao maior
volume de contas a receber no período decorrente do atraso pontual no
cronograma de recebimento de determinadas receitas nesse trimestre. As
atividades de investimento totalizaram R$ 12,3 milhões, em linha com o
trimestre anterior, e foram impulsionados por investimentos realizados em

ambas as unidades de negócios e no corporativo. Nesse trimestre também
registramos o pagamento de dividendos complementares referentes ao
exercício de 2017, que totalizaram R$ 4,3 milhões. Adicionalmente, no
período foram adquiridos 220,0 mil ações no âmbito do 15º programa de
recompra de ações da Cia. que totalizaram R$ 1,6 milhões. Finalmente, no
trimestre, registramos uma redução de caixa de R$ 16,0 milhões com a
contratação de R$ 1,6 milhão em novos empréstimos e amortização do
endividamento da ordem de R$ 5,1 milhões, resultando na variação da dívida
líquida de R$ 12,5 milhões no período.
Complementando, indo para o slide número 11, falamos sobre a estrutura
de capital e o retorno sobre o capital investido. Nos primeiros gráficos,
demonstramos o cronograma de amortização e a composição da dívida bruta
da Cia. que tem cerca de 40,0% de sua dívida total com vencimento inferior a
360 dias. Cabe mencionar que a Cia. mantém uma gestão responsável da sua
estrutura de capital viabilizando financiamento de seus investimentos e
mantendo seu endividamento em patamares adequados com uma relação de
dívida líquida/EBITDA de 0,3 vezes no período. A CSU não possui dívidas em
moedas estrangeiras e também não utiliza de instrumentos derivativos. O
caixa é aplicado em certificados de depósitos bancários compromissados
emitidos por bancos de primeira linha. Já em relação ao retorno sobre o
capital investido, a Cia. encerrou o 2T do ano com um patamar de
rentabilidade superior ao registrado no 2T2017, período em que o Banco BMG
ainda fazia parte da carteira de clientes da Cia.
Indo agora para o próximo slide, slide número 12, vamos passar para nosso
último slide da apresentação e conseguimos observar a evolução de alguns
múltiplos e o desempenho da ações da Cia. Claramente a relação EV/EBITDA
em 3x deve-se à menor precificação das ações da Cia. nos últimos meses
associados ao baixo endividamento em sua estrutura de capital. Já o
indicador preço/Lucro, de 5,9x encontra-se abaixo do valor médio histórico
dos últimos oito trimestres, apesar da melhora nos indicadores financeiros da

Cia. nos mesmos períodos analisados. Atualmente a CSU conta com a
cobertura das seguintes casas de equity research: Brasil Plural, Coin Valores,
Eleven Financial, Empiricus e mais recentemente a Suno Research e também
XP Investimentos, e Tem Uma Guerra Lá Fora, que vem acompanhando os
resultados da Cia. e emitindo suas opiniões de forma independente.
Continuamos engajados em promover cada vez mais reuniões com analistas
e investidores a fim de ampliar o conhecimento do mercado sobre o modelo
de negócios da CSU.
Aqui eu encerro 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 - Nós recebemos uma pergunta via webcast, deixa eu colocar
aqui na tela para a gente, por favor. João, ele fala: “bom dia, gostaria de saber
se a redução das despesas será recorrente política da empresa ou foi algo
isolado no trimestre.” Obrigada. Ricardo.
Ricardo Leite - João, obrigado pela questão, a resposta é certamente isso
faz parte da política da Cia. como vocês podem estar observando nos vários,
diversos trimestres nós temos reportado constantemente, continuamente, a
conquista de ganhos de produtividade, renegociação de insumos, matéria
prima, que efetivamente vem promovendo uma redução de custos e despesas
operacionais continuamente. Acho que mais até importante daqui pra frente é
a até a gente talvez, por um lado continuar tendo essa mesma conquista de
reduções mas ao mesmo tempo que faz parte de um objetivo primordial da

empresa crescimento de negócios em todas as divisões podemos até ter
elevações de custos e despesas do ponto de vista nominais, mas e aí o mais
importante é conquistarmos, como conquistamos nesse trimestre, a condição
de melhoria em termos de margem EBITDA e aqui então efetivamente esse é
o ponto central. Obrigado.
Operadora - Mais uma vez, para fazer uma pergunta basta digitar *1.
Renata Oliva - Recebemos aqui uma outra pergunta via webcast. Senhor
Guilherme, ele fala: “Bom dia, obrigado pela apresentação de resultados, foi
bastante esclarecedora. Gostaria de saber sobre o cenário futuro em termos
de negócios da Cia. Existem alguns outros contratos que serão firmados até o
momento?
Ricardo - Obrigado pela questão, Guilherme. Essa nossa divulgação de
resultados ela tem até um elemento muito interessante, eu nem tenho registro
claro de quantas situações aqui de novos contratos com clientes antigos ou
novos clientes nos acabamos registrando. Eu acho que somando as quatro
divisões nós temos aqui cerca de onze clientes importantes que nós estamos
aqui informando a celebração de um novo contrato ou a expansão da nossa
relação de negócios ou a celebração até de um novo produto com eles. Então
acho que esse trimestre e o anterior se revelaram já bastante interessantes na
sinalização de que nós estamos numa posição muito interessante, ou seja,
todo esforço que foi feito em 2017 e ainda um pouco em 2018, de uma
reorganização da direção executiva, principalmente da empresa em todas as
suas divisões, nos municiou de uma condição de estrutura de negócios, seja
comercial, seja operacional no delivery de operações efetivamente numa
condição superior ao que nós tínhamos em anos anteriores. Então nós
estamos muito bem hoje preparados, combinados com soluções de serviços
novos para efetivamente ter uma condição bastante favorável em termos de
potencial de novas conquistas. E aqui esse registro vale em relação a
adquirência com o grupo Tribanco, novos cartões na SouDigi+, Volkswagem

Financial Service, BR, Porto Seguro na área da MarketSystem, SKY,
EDENREDE, na Contact, FUNCESP, SMC, no ITS, são aqui indicadores
bastante positivos e nós queremos acreditar que nós vamos manter essa
continuidade nos próximos trimestres à frente, principalmente quando a
condição institucional do país, a condição macroeconômica estiver mais
consolidada e tiver um cenário de negócios mais favorável. Então temos
efetivamente uma colocação otimista do ponto de vista continuidade e
ampliação de negócios à frente.
Renata Oliva - Obrigada, Ricardo. Eu até tomo a liberdade, recebemos
mais algumas perguntas aqui via webcast. Vou passar primeiro para a
pergunta do senhor Filipe e depois eu volto para a do João. O Filipe Pontes,
ele pergunta, e tem muito a ver com essa última pergunta do senhor
Guilherme, ele fala: “bom dia, segue minha pergunta: o resultados
apresentados foram em linha com o esperado com base no último call, porém
era esperado que houvessem mais informações sobre os novos clientes que
vem sendo prometidos desde o ano passado. Vocês esperam com esse nível
de captação de clientes chegar em quanto tempo aos patamares de receitas
anteriores à finalização do contrato com o BMG?
Ricardo - Muito obrigado, Filipe, pela questão. Como a Renata pontuou,
em boa parte acho que a indicação, a visão de conquista de novos negócios e
expansão à frente é o que estávamos aqui explorando e colocando esse viés
efetivamente favorável, é a nossa visão. Quanto a dizer exatamente de
chegar aos mesmos patamares, não poderia deixar essa condição tão
firmado, estabelecido em termos objetivos. A condição é certamente, assim
como já tivemos no passado em alguns momentos algumas reduções de
contratos, já por duas vezes nesses últimos sete, oito anos, nos anos à frente,
nos semestres à frente, efetivamente não só equiparamos ao momento
anterior e fomos superando, e aqui dessa maneira será a mesma situação,
não tenho dúvida. Então é meramente uma condição temporal na medida em
que eu falava que estamos melhor estruturados do ponto de vista

management, estamos melhor reestruturados do ponto de vista soluções e
produtos, e estamos aqui enxergando um melhor ambiente de negócios de
mercado e demanda por soluções. Então esse caminho é um pouco
inexorável, e vamos trilhar. Obrigado.
Renata Oliva - Obrigada Ricardo. Seguindo essa outra pergunta recebida,
senhor João novamente nos pergunta: “obrigado pela resposta anterior, e se
possível gostaria de saber panoramas de proventos da empresa para o ano
de 2018.”
Ricardo - Obrigado, João, por essa outra questão. Nós devemos manter
nosso nível de distribuição que ao longo dos últimos anos viemos fazendo,
independente de uma situação de resultados maiores ou menores,
independente disso mantemos um política de valorização para os acionistas,
pro mercado efetivamente ter uma noção de rentabilização de seus
investimentos, então a continuidade de distribuição de proventos deve ser
mantido.
Renata - Obrigada, Ricardo.
Operadora - Mais uma vez, para fazer uma pergunta basta digitar *1.
Renata - Recebemos outra pergunta aqui, senhor José Góes: “qual é a
perspectiva para este novo contrato de adquirência?”
Ricardo - Muito obrigado José pela questão. Acho que é uma condição
importante essa colocação que efetivamente, dentro da indústria de meios de
pagamentos até agora estávamos nesse momento depois que encerramos
com o Banrisul em adquirência em junho de 2016, estávamos concentrados
na área de emissores e agora então com esse contrato com o grupo Tribanco,
retornamos à prestação de negócios nessa outra frente do setor de meios de
pagamentos, que entendemos de potencial significativo. Queremos acreditar
que essa operação que recém iniciou e que tem o nosso cliente de uma
maneira bastante ativa, bastante envolvida no mercado com suas soluções,

com suas relações de negócios comercial, com sua base de atuação regional,
segmentada, e nós acreditamos que nos semestres à frente efetivamente ele
deve ter uma significância para nós em termos de resultados. E os segmentos
de adquirência também, até falando mais amplo, efetivamente buscamos é
um target nosso a conquista inclusive de novos contratos nesse segmento.
Então a área de adquirência para nós é percebida como bastante positiva.
Obrigado.
Renata Oliva - Temos outra pergunta aqui, Ricardo, recebida pelo senhor
Jonathan. Ele fala: “com baixo nível de endividamento, existe a perspectiva de
alavancagem para aquisição de empresas vistas como estratégicas para o
negócio no médio prazo?”
Ricardo - Obrigado

Jonathan pela condição. Efetivamente estamos

atentos mais do que nunca à condição de ampliação de resultados, seja em
base orgânica e também até não orgânica. Estamos atentos à possibilidades
de situações que possam estar ampliando nossa base de negócios, nosso
volume e nosso escopo em termos de soluções. Então até o registro que
fizemos de reconhecimento pela atenção pela preocupação e proximidade na
área de startups vem exatamente nessa linha, ou seja, estamos olhando com
muita atenção toda a condição de desenvolvimento de novas tecnologias e
inovações para, seja fazer investimento e desenvolvimento interno, ou vamos
estar da mesma maneira olhando soluções com possibilidade de aquisições
de negócios que possam ser positivos à Cia. nas suas divisões. A condição
de níveis de endividamento efetivamente é muito baixo, favorece essa
condição

e

efetivamente

vamos

estar

explorando

essa

situação

estrategicamente, não tenha dúvida. Obrigado.
Operadora - Mais uma vez, para fazer uma pergunta basta digitar *1.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta basta digitar *1.

Obrigada, não havendo mais perguntas gostaria de passar a palavra para
senhora Renata Oliva para suas últimas considerações. Senhora Renata, por
favor, pode prosseguir.
Renata Oliva - Obrigada a todos por mais um trimestre, ficamos à
disposição para eventuais dúvidas, questionamentos que venham a ter e fica
nosso convite também para que visitem a sede da Cia. em Barueri e
conheçam mais de perto as nossas operações em cada uma das nossas
divisões de negócios. Muito obrigada a todos e um bom dia.
Operadora - Obrigada. A teleconferência sobre os resultados da CSU está
encerrada, desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.

