CSU - PORTUGUÊS 10/11/2017
OPERADORA – Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da CSU para discussão dos resultados referentes ao 3T2017.
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 ajuda de um operador digitando *0. Este evento
também está 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 o seu
encerramento, por um período de 7 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,
Sr. Ricardo, pode prosseguir.
RICARDO – Bom dia a todos. Obrigado por participarem conosco da nossa
teleconferência de resultados. Na página 2, apresentamos os principais
destaques deste trimestre. Neste período alcançamos importantes recordes,
atestando a assertividade de nossa estratégia e a resiliência da Cia. em
manter uma trajetória ascendente a longo prazo em seus negócios. Da
mesma maneira temos a perspectiva positiva num cenário econômico ainda

em fase de aquecimento mas com sinais positivos de negócios. Este é o
primeiro trimestre, teve o 3T2016 em que a base de comparação anual
excluiu os impactos do encerramento de contrato de prestação de serviços
para adquirência do Banrisul permitindo demonstrar mais claramente os
resultados crescentes que vem sendo entregues pela Cia. de forma
consecutiva ao longo dos últimos 12 meses, trimestre após trimestre, e
viabilizado pelos esforços em readequar nossas operações, diversificar
nossos negócios, realizarmos um estrito controle de custos e despesas, além
de conquistarmos novos clientes em todas as divisões de negócios. Na
CardSystem atingimos novo patamar histórico de cartões cadastrados
suportado pela ainda baixa penetração dos meios eletrônicos de pagamento
no país, além da expectativa de evoluirmos no setor de adquirência favorecido
pelas recentes mudanças e aquecimentos desse setor.
Dando continuidade a questões relacionadas à célula de inovação, a Cia.
vem trabalhando intensamente junto a instituições financeiras de diversos
portes para a divulgação de sua plataforma CSU Digital. Trata-se da mais
completa plataforma digital voltada ao mercado brasileiro de cartões,
oferecendo a melhor experiência para os clientes através de uma plataforma
única, totalmente modular para satisfazer as estratégias dos emissores.
Estamos muito confiantes quanto à aceitação desse produto e soluções
ofertadas a fim de atender as necessidades de uma nova geração digital. Na
MarketSystem, por sua vez, totalizamos um volume financeiro transacional de
R$ 50,6 milhões no 3T2016, o maior já registrado pela divisão. Destacamos o
aumento no volume de resgates em todas as formas disponibilizadas pela
MarketSystem e um maior engajamento e consumo dos participantes dos
programas suportado pela plataforma OPTe+. A expansão do número de
resgates na plataforma em maior proporção àqueles realizados através da
transferência de pontos para empresas coalizadoras vem comprovando a
maior competitividade e a aceitação das soluções disponibilizadas aos
participantes, resultado também de uma constante ampliação do número de

parcerias comerciais com novos parceiros de e-commerce junto a plataforma
OPTe+. Na unidade CSU Contact, foram firmados contratos com dois novos
clientes que serão implantados nos próximos meses, resultando apenas em
2017 já num total de 8 novos clientes conquistados. Adicionalmente como
resultado do atendimento diferenciado realizado pela unidade nesse trimestre,
conquistamos 2 troféus ouro no prêmio Best Performance 2017 pelas
melhores práticas e resultados na área de crédito e cobrança, e contact
center. Alinhado a uma nova diretriz de posicionamento no mercado, a divisão
ITS firmou parcerias com importantes players de nuvem pública, tais como
IBM Bluemix, [06:12] e Oracle Cloud Platform. Os serviços de cloud
disponibilizados pela divisão, permitem unir vantagens estratégicas geradas
exclusivamente por um ambiente privado as condições de eficiência de custo,
viabilizado por uma infraestrutura de nuvem pública, alinhando a oferta de
cloud computing do ITS às atuais demandas de mercado. No início deste
trimestre também concluímos o processo de reestruturação das diretorias
executivas comerciais da Cia. que havia sido iniciado em 2016 renovando
então agora todas as lideranças das divisões e fortalecendo a atuação da
CSU nas suas quatro divisões de negócio e conseguimos conquistar, reunir
elevado expertise e experiência comprovada no mesmo time, em total
alinhamento com a busca de crescimento de negócios da Cia. Por fim, em
setembro deste ano, as ações da Cia. passaram a integrar novos índices da
B3, o Small Cap, o índice de dividendos e o Índice Brasil Amplo, sendo que
agora já estamos incluídos em um total de 7 índices da bolsa brasileira. Cada
vez mais procuramos ampliar a visibilidade da Cia. no mercado de capitais
procurando gerar valor aos nossos acionistas através de resultados
consistentes e contínuos. Passo agora a palavra à Renata que vai detalhar
um pouco mais sobre o resultado operacional e financeiro deste trimestre.
Fico à disposição numa seção perguntas ao final da apresentação. Muito
obrigado.

RENATA - Obrigada Ricardo. Começando agora pelo slide 3 da
apresentação, apresentamos alguns dos principais indicadores financeiros do
3T e dos primeiros nove meses de 2017. A receita bruta alcançou R$ 136,0
milhões, crescimento de 10,0% sobre o 3T2016. O lucro bruto atingiu R$ 35,0
milhões, 31,5% superior em relação ao 3T2016 e o EBITDA encerrou o
período com R$ 26,0 milhões, crescimento de 21,7% em 12 meses. A
margem EBITDA aumentou em 2,2 p.p. no período, encerrando o trimestre
em 21,4%. Já o lucro líquido atingiu R$ 10,7 milhões, crescimento de 45,0%
em relação ao 3T2016 e com margem de 9,0% apresentando evoluções em
relação aos trimestres anteriores. Novamente aqui vale analisar a evolução
dos resultados entregues no acumulado dos 9 meses para cada um destes
mesmos indicadores. Em 12 meses, os crescimentos apresentados possuem
importância ainda maior quando relembramos que no ano de 2016, a
CardSystem possuía o contrato de prestação de serviços de adquirência do
Banrisul, o qual teve seu término em 30 de junho daquele mesmo ano. Desde
então, por meio de insistente controle de custos e despesas atrelado a novos
contratos comerciais que vem sendo firmados, permitiu com que a companhia
entregasse resultados superiores nesses 9M2017 comparado ao mesmo
período do ano anterior.
Passando para o slide 4, analisaremos com mais detalhes o desempenho
financeiro da unidade CSU.Cardsystem. A receita bruta atingiu R$ 79,5
milhões no 3T2017, 17,0% superior no ano a ano e 4,0% acima do trimestre
anterior. No acumulado do ano, a receita somou R$ 229,0 milhões, 5,5%
superior ao mesmo período do ano passado. O aumento da receita bruta
reflete o crescimento da base de cartões e do volume financeiro transacional
da MarketSystem e a conquista de novos clientes em cada uma das três
divisões que compõem a unidade ao longo dos últimos 12 meses. Em relação
ao EBITDA, a unidade alcançou R$ 24,0 milhões no 3T e R$ 68,5 milhões nos
nove meses, crescimentos anuais de 24,0% e 5,0% respectivamente. As
estações operacionais e a maior evolução da receita em relação aos custos e

despesas, tanto pela característica de alavancagem operacional positiva
quanto pelo diligente trabalho de corte de custos e despesas contribuíram
para este resultado.
Na página 5 temos maiores detalhes sobre o desempenho operacional da
unidade pelas divisões CardSystem e MarketSystem. A CardSystem
continuou expandindo a base de cartões cadastrados e mais uma vez atingiu
seu maior patamar histórico com 26,1 milhões de cartões, 12,0% acima do
saldo do 3T2016. A base de cartões faturados cresceu 16,0% sobre o ano
anterior totalizando 22,0 milhões de plásticos ao final de setembro.
Continuamos observando um crescimento consistente neste mercado
beneficiado pela ainda baixa penetração dos meios eletrônicos de pagamento
no país. Em relação à MarketSystem, novos parceiros comerciais vem sendo
constantemente implantados na plataforma OPTe+, reforçando uma maior
variedade de produtos oferecidos e ampliando cada vez mais a atratividade
da plataforma. Atingimos R$ 50,6 milhões de volume financeiro transacional,
recorde histórico com crescimento de 22,0% dos resgates realizados ao longo
dos últimos 12 meses. As evoluções apresentadas são explicadas pelos
maiores volumes em todas as formas de resgate pela MarketSystem.
Comparada à transferência de pontos para outros programas de fidelidade, o
aumento no número de resgates da plataforma OPTe+ se destacou mais uma
vez apresentando maior espaço de crescimento quando comparadas àquelas
desempenhadas pelo resgate de milhas e outros. O OPTe+ acumulou uma
expansão de mais de 6x em relação ao início de 2014, período em que iniciou
efetivamente suas operações.
Passando agora para a página 6, falaremos sobre a unidade CSU.Contact.
A receita bruta atingiu R$ 57,0 milhões neste 3T e R$ 172,0 milhões no
acumulado de 2017, aumento de 1,8% e queda de 1,1% respectivamente, na
comparação anual. O EBITDA em termos absolutos se manteve praticamente
estável em ambas as comparações anuais, totalizando R$ 1,8 milhão no

3T2017 e R$ 3,7 milhões nos nove primeiros meses deste ano. Unidade
apresentou evolução no número médio de PAs faturadas em relação ao
trimestre anterior, terminando o 3T2017 com o total de 2115 posições. Em
relação aos demais períodos, as quedas apresentadas são reflexos do menor
volume de chamadas nas operações de nossos clientes. A Cia. continua
apresentando importantes avanços comerciais com dois novos clientes
conquistados neste trimestre. Considerando estes outros seis novos clientes
firmados no início do ano no 1S, já acumulamos um total de 538 posições de
atendimento conquistadas, das quais 420 já foram implantadas. O breakdown
da receita por tipo de serviço mostra nos 9M deste ano que a
representatividade permanecem as mesmas em relação ao mesmo período
de 2016 e demonstram uma desaceleração no ritmo de crescimento da
representatividade das operações de vendas e cobranças unicamente por
conta das recentes conquistas comerciais terem sido predominantemente em
atendimento no 3T2017.
Passando agora para o próximo slide, slide número 7, apresentaremos os
detalhes dos custos e despesas do período. O custo total da Cia. no 3T2017
foi de R$ 87,3 milhões, 2,2% maior do que no 3T2016. No acumulado do ano,
o custo total foi de R$ 274,0 milhões, superior em 1,1% em relação aos
9M2016. A Cia. segue focada no estrito controle de custos e despesas, o que
tem alavancado sua rentabilidade, uma vez que as variações dos custos
foram de menor proporção às variações das receitas. Na unidade
CardSystem, os aumentos refletem principalmente os maiores custos de
prêmios entregues na divisão MarketSystem e maiores custos com software
alocados na linha de outros. Contudo, em todos os períodos analisados esses
aumentos foram mitigados por menores gastos com pessoal, renegociação
dos custos com aluguéis e compra de materiais operacionais com
fornecedores, custos inferiores com postagens de cartas e faturas dada a
tendência de digitalização de faturas, internalização dos processos de compra
em [15:56] plásticos por um dos clientes da divisão CardSystem. Já na

unidade CSU.Contact, os custos foram beneficiados pelo aumento da
eficiência nas operações e renegociações com fornecedores. Em relação às
despesas com vendas, gerais e administrativas, o montante total do 3T foi de
R$ 17,4 milhões, 10,0% maior em relação ao 3T2016 e R$ 49,5 milhões no
acumulado dos nove meses. Com a queda anual de 2,0% frente aos 9M2016.
As despesas gerais e administrativas que apresentaram crescimentos anuais
de 13,8% no trimestre e 1,6% no acumulado de 2017, foram impactadas pela
reestruturação do quadro de executivos da Cia. e pelo acordo coletivo em
agosto de 2017. Ressaltamos que diferentemente do ocorrido no 2T2017, as
despesas com pessoal deste trimestre não foram impactadas pela
recomposição
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possibilidade de reoneração da folha de pagamento em razão das discussões
atreladas ao fim do benefício fiscal, promovido pelo Plano Brasil Maior. Já as
despesas com vendas e marketing apresentaram reduções em decorrência do
seu estrito controle e dos maiores gastos com propagandas ocorridas no ano
de 2016.
Indo agora para o próximo slide, de número 8, notamos que a Cia. registrou
uma geração operacional de caixa de R$ 25,8 milhões no 3T e reflete a
evolução do lucro líquido e o capital de giro positivo, dada a renegociação dos
prazos de pagamento com fornecedores. Os investimentos totalizaram R$
11,8 milhões, estimulado por investimentos no desenvolvimento de software
para o processamento de cartões e da plataforma CSU.Digital, além de
investimentos atrelados à expansão de algumas operações e a implantação
de novos clientes. O caixa líquido das atividades de financiamento totalizaram
R$ 6,0 milhões reflexo da contratação de novos empréstimos favorecido por
taxas mais favoráveis alinhadas a queda da SELIC, como pela melhor relação
da dívida entre os montantes de curto e longo prazo, como vocês podem
identificar no gráfico inferior à esquerda, com o alongamento da dívida. No
trimestre anterior, a dívida de curto prazo representava 41,0% contra 33,0%
desse trimestre. Então, acaba sendo bastante favorável o alongamento da

dívida como vocês podem perceber. Encerramos o trimestre com R$ 20,0
milhões de caixa gerado e consequentemente uma dívida líquida/EBITDA em
0,2 vezes.
Indo agora para o último slide da apresentação, na página 9, observamos a
evolução de alguns múltiplos e a performance das ações da Cia. Mesmo com
a melhora dos EBITDAs entregues a cada período e uma expressiva
valorização das ações nos últimos 12 meses, o múltiplo EBITDA da Cia.
parece não acompanhar a evolução dos resultados, se mantendo, inclusive
abaixo de alguns de nossos peers. A área de relações com investidores
permanece engajada 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. No último dia 23 de outubro realizamos nossa reunião
pública com investidores e analistas aqui em São Paulo, em que toda a
diretoria executiva comercial pode interagir com o público presente.
Acreditamos que ainda há espaço para ampliarmos o reconhecimento do
mercado e seguimos trabalhando nessa direção.
Encerro aqui a 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 for respondida, você pode sair da fila
digitando a tecla #. As perguntas serão atendidas na ordem em que são
recebidas. Solicitamos a gentileza 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.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta, basta digitar *1.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta, basta digitar *1.

OPERADORA – O senhor Raul Gregor, do Eleven Financial, gostaria de
fazer uma pergunta.
GREGOR – Bom dia, Renata e Ricardo. Eu gostaria de fazer uma pergunta
a respeito da alavancagem financeira da empresa. A gente vê uma taxa
SELIC muito baixa chegando a 7,5%, podendo chegar no final do ano a 7 e eu
queria saber se tem algum plano para acelerar a expansão, acelerar
crescimento da empresa via capital de terceiros, já que hoje a Cia. é
negociada a múltiplos muito baixos, ainda é negociada a múltiplos muito
baixos. E acelerar crescimento principalmente nas frentes que ainda não tem
tanta relevância na receita total. Obrigado.
RICARDO LEITE – Bom dia, obrigado pela questão. Acho que é
exatamente como a gente vem expondo há algum tempo, efetivamente acho
que a gente pode se dizer muito bem posicionado, exatamente para tirar
proveito de uma situação combinada. Estamos nos preparando do ponto de
vista, ou nos preparamos do ponto de vista da questão de uma solução de
serviços mais ampla, uma reorganização do ponto de vista dos nossos
esforços comerciais, da nossa organização comercial, para exatamente
buscar uma condição de expansão de negócios mais acentuada em todas as
áreas, seja na área de meios de pagamento, seja na área de contact center,
seja na área de loyalty e de ITS também. É uma situação positiva, porque a
expansão de novos contratos significa sempre para uma provedora de
serviços de tecnologia um conjunto de investimentos inicial na customização,
na preparação e especificações customizadas específicas. Então hoje nós
podemos dizer que estamos muito bem preparados para enfrentar agora um
biênio 2018/2019 aonde temos sinais de condições mais favoráveis de
mercado em termo genérico, e ao mesmo tempo um plano de estratégia de
crescimento, vai poder ser bem suportada por uma condição de utilização de
capital de terceiros, alavancando o capital de acionistas existente através de
um custo de capital de serviço muito mais adequado do que tivemos no
passado. Então é um conjunto virtuoso que permite uma situação favorável à

frente para alavancagem de negócios. Efetivamente, não imaginamos, não
temos como target a manutenção da condição de alavancagem baixa do jeito
que está, é uma condição momentânea, favorável mas vamos tirar
exatamente proveito desse espaço exatamente à frente numa linha de
crescimento.
GREGOR – Tá bom. Muito obrigado.
OPERADORA – Mais uma vez, para fazer uma pergunta, basta digitar *1.
Obrigada. Não havendo mais perguntas gostaria de passar a palavra para a
senhora Renata Oliva para as suas últimas considerações. Senhora Renata,
por favor, pode prosseguir.
RENATA OLIVA – Bom aqui agradeço a participação de todos
principalmente num dia em que a gente sabe que tem tantas divulgações de
resultados. A Cia. Reafirmando seu compromisso de transparência com seus
stakeholders, ela optou inclusive por antecipar a conferência de resultados
para permitir com que todos pudessem analisar em maiores detalhes os
resultados e terem oportunidade de acompanhar a conferência de resultados.
Eu me coloco à disposição assim como meu time e o restante dos executivos
da Cia. para futuros contatos. Muito obrigada.
OPERADORA – Obrigada. A teleconferência sobre os resultados da CSU
está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham um bom dia.

