CSU - PORTUGUÊS 08/03/2018

OPERADORA - Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos
à teleconferência da CSU para discussão dos resultados referentes ao
4T2017. Estão presentes hoje conosco o Sr. 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 alguma
assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a 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 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 a
perspectivas de negócios da CSU, projeções, 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, envolvem riscos, incertezas e premissas.
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 gostaria de passar a palavra ao Sr. Ricardo
Leite, diretor administrativo e financeiro da CSU.
Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir.
RICARDO LEITE - Bom dia a todos. Obrigado por mais uma vez estarem
participando da nossa teleconferência de resultados. Como vocês vão poder
acompanhar na apresentação que foi disponibilizada, na página 2, indicamos
alguns dos principais destaques que tivemos no 4T, e no ano de 2017.

Encerramos 2017 com resultados muito positivos e com uma evolução
expressiva dos principais indicadores financeiros, decorrência, principalmente,
do reposicionamento comercial e de negócios da Cia. Em 2017 concluímos
também o processo de reestruturação das diretorias executivas comerciais da
Cia., iniciado em 2016, renovando todas as lideranças e fortalecendo a
atuação da CSU nas suas quatro divisões de negócios. Tendo também a
inovação como pilar, lançamos novos produtos e serviços diferenciados,
fortalecemos nossas parcerias comerciais e ampliamos nossa atuação para
novos segmentos, gerando valor para os nossos negócios. Mesmo em um
ano marcado por um ambiente econômico ainda em recuperação,
continuamos a operar em um patamar superior a R$ 0,5 bilhão, em termos de
receita. O intenso trabalho por eficiência das operações, o estrito controle de
custos, somado à conquista de novos contratos em todas as nossas divisões
de negócios, viabilizou uma expansão de 10% do EBITDA, ficando acima de
R$100,0 milhões no ano de 2017. E, uma evolução de quase 30% do lucro
líquido, que somou R$45,0 milhões em 2017. A unidade CSU CardSystem
atualmente responde por 57,2% do faturamento total da Cia. Na CardSystem
encerramos o período com 21,7 milhões de cartões cadastrados. Aqui
podemos dizer que a redução de cartões faturados e cadastrados deve-se à
limpeza de base de alguns clientes, usual dentro das operações, somado ao
término do contrato pelo banco BMG. Ao mesmo tempo notamos crescimento
na nossa base de cartões, quando consideramos a média de cartões
processados e cadastrados em 2017. Já na divisão MarketSystem, obtivemos
novo recorde do volume financeiro transacional, atingindo R$193 milhões em
resgates no ano de 2017. Na MarketSystem, totalizamos um volume
financeiro transacional de R$50,6 milhões no 4T, maior registrado pela
divisão. Destacamos aqui o aumento no volume de resgates em todas as
formas disponibilizadas pela MarketSystem, e um maior engajamento em
consumo dos participantes dos programas suportados pela plataforma
OPTe+. A forte geração de caixa com nível confortável de alavancagem

possibilitaram investirmos em frentes estratégicas para a Cia. Além da
distribuição de R$13,8 milhões na forma de juros sobre capital próprio, que
somada a R$4,3 milhões a serem distribuídos como dividendos adicionais conforme já aprovado em reunião do conselho de administração em 05/03, e
a ser deliberado na próxima AGO da Cia. - vai representar um payout de
40,0% sobre o lucro líquido do exercício.
Por fim, seguindo para a página 3, abordaremos em maiores detalhes o
panorama de negócios da Cia. Destaco que ampliamos nossa atuação
comercial em todas as divisões de negócios. Na divisão CardSystem, tivemos,
dentro desse ano, a migração dos cartões do Banco Mercantil do Brasil no 1T
do ano, as renovações ao longo do ano dos contratos de Banestes, Banrisul,
Porto Seguro e Tribanco. Lançamos a plataforma CSU Digital, o qual já foi
contratado pela maioria dos nossos clientes da divisão. E, finalmente,
conquistamos

um

novo

contrato

para

prestação

de

serviços

de

processamento de transações de adquirência, a ser implantado ao longo de
2018.
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com

o

Tribanco

para

gerenciarmos o seu programa de fidelidade Enlace, e expandimos a atuação
da plataforma OPTe+ para os clientes Porto Seguro e BR Premmia. Na
Divisão ITS, implantamos novos clientes e estamos em tratativas comerciais
avançadas com prospects, resultado dos investimentos realizados em cloud
computing, e pelas parcerias estratégicas firmadas com importantes players
de nuvem pública e, ainda, novas soluções em nuvem privada. Por fim, na
Unidade CSU Contact, implantamos mais de 530 posições de atendimento em
2017, através de 11 novos contratos firmados no mercado. Adicionalmente,
destacamos a expansão da prestação de serviço para a Natura, que passou a
concentrar, em 2017, todas as suas posições de atendimento em nossa
operação. E a conquista do cliente Catho para utilização do produto Insights,
lançado em 2017, como solução analítica das suas interações em seus canais
de atendimento.

Concluímos essas colocações, no slide 4, apresentamos todas as
premiações recebidas pela CSU Contact em 2017. A unidade segue se
destacando no mercado como uma prestadora de serviços reconhecidamente
especializada em operações de maior complexidade e empregando o uso de
automação, robotização e outros meios digitais no atendimento ao cliente,
através de ofertas de soluções inovadoras, como os produtos C360, Bots,
Proactice, Insights, Contact 3.0 e Collections, como seus principais
diferenciais competitivos. Como exemplo, a Natura, cliente da CSU Contact,
foi reconhecida como o melhor serviço de atendimento ao cliente do país, em
um universo de 115 empresas avaliadas. Relembro que toda a operação de
central de atendimento da Natura está, hoje, sendo executada pela CSU
Contact.
Vou passar agora a palavra agora à Renata, que vai detalhar um pouco
mais sobre o resultado operacional e financeiro no último trimestre do ano.
Fico à disposição na sessão de perguntas, ao final da apresentação.
Obrigado.
RENATA OLIVA - Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos. Seguindo agora
para a página 5, apresentamos alguns dos principais indicadores financeiros.
Encerramos o ano de 2017 com uma receita bruta de R$540 milhões, um
lucro bruto de R$136 milhões e um EBITDA acima de R$100 milhões.
Encerrando com um lucro líquido de R$45 milhões no período. Tanto a
margem bruta, margem EBITDA e margem líquida também apresentaram
importante crescimento ano contra ano, e trimestre contra trimestre. Esses
resultados representam os novos recordes históricos da Cia. para cada um
desses indicadores. Comprovamos, através desse slide, a capacidade da
CSU em mitigar os efeitos negativos intrínsecos à perda de contrato, como o
de serviço de processamento de adquirência para o Banrisul, que ocorreu em
junho de 2016. Tudo isso através de conquista de novos clientes, expansões
operacionais orgânicas, através da captura de oportunidade de cross sell e up
sell dos clientes já existentes em nossa base; pela maior exposição a

operações de alta complexidade; por uma precificação racional dos nossos
serviços e produtos; e por uma gestão diligente dos custos e despesas da
Cia.
Entrando em maiores detalhes, passando para o slide 6, analisaremos o
desempenho financeiro da Unidade CSU CardSystem. A receita bruta atingiu
R$79,8 milhões no 4T17, um crescimento de 15,6% nos últimos doze meses;
e de 0,3% em relação ao 3T17. Em 2017, a receita bruta da Unidade
apresentou expansão de 8,0%, totalizando R$309 milhões. Em relação ao
EBITDA, a unidade alcançou R$26 milhões no 4T, e R$94,7 milhões em doze
meses; crescimentos anuais de 32% e 11%, respectivamente. Os resultados
refletem as conquistas de novos clientes em todas as três divisões que
compõem a unidade; o crescimento orgânico da base de cartões processados
na Divisão CardSystem ao longo do ano, melhor evidenciado pela expansão
da base média de cartões, como vocês podem acompanhar no gráfico que se
encontra no release de resultado; pelo recorde dos volumes de resgates
realizados na divisão MarketSystem; e pelos reajustes anuais dos contratos,
em adequação às evoluções dos custos. Adicionalmente, o EBITDA também
foi beneficiado pela característica intrínseca de alavancagem operacional
positiva da Unidade. Cabe destacar que os resultados de 2017 não
apresentaram impactos materiais decorrentes do encerramento do contrato
pelo banco BMG, uma vez que o mesmo ocorreu ao final deste período.
Na página 7, temos maiores detalhes sobre o desempenho operacional
da unidade. Seguindo, notamos que, a base de cartões da Divisão
CardSystem encerrou em dezembro de 2017 com saldos de 21,7 milhões de
cartões cadastrados e 18,0 milhões de cartões faturados. Estes totais
representam quedas de 5,2%, e 7,6%, respectivamente, em relação ao saldo
apresentado em dezembro de 2016. Em relação ao saldo de setembro de
2017, quando a Cia. registrou seu maior patamar histórico, as reduções foram
de 16,8% nos cartões cadastrados; e de 17,8% nos cartões faturados. Ambas
a retrações ocorridas no 4T17 refletem, como já mencionado, o encerramento

do contrato de processamento de cartões pelo banco BMG e, também, pelas
limpezas de base realizadas por algum dos clientes; o que é sempre
intrínseco aos negócios da Cia. Apesar dessas reduções no saldo é
importante destacar que as médias anuais das bases de cartões de 2017
apresentaram crescimento de 8,0% nos cadastrados e de 9,0% nos faturados,
em linha à expansão de 8,0% da receita da unidade. Esse desempenho é
explicado pela migração dos cartões do Banco Mercantil do Brasil, ocorrida no
início do ano de 2017, e pelo crescimento orgânico da base desempenhada
pelos nossos emissores. Em relação à MarketSystem, atingimos o recorde
histórico do volume financeiro transacional, totalizando R$193 milhões em
2017 e crescimento anual de 28,9%, beneficiado pela implantação de novo
cliente conquistado ao final de 2016 e pelo crescimento orgânico do total de
resgates. Adicionalmente, o volume de resgates exclusivos do OPTe+ seguiu
apresentando crescimentos consistentes, com expansão anual de 24,0% em
2017. Diferentemente do ocorrido em todos os trimestres desde que o OPTe+
foi lançado, excepcionalmente, nesse trimestre, o volume de resgates de
milhas e outros apresentou expansão acima da apresentada pela plataforma.
Este desempenho pode ser explicado, principalmente, pela massificação de
campanhas de bonificação de pontos promovida pelas empresas coalizadoras
no trimestre. Por último, com o objetivo de aumentar a robustez do OPTe+ e,
consequentemente,

a

competitividade

dos

programas

de

fidelidade

contratantes da plataforma, foram implantados mais de 20 novos parceiros
comerciais apenas em 2017.
Indo agora para a próxima página, na página número 8, falaremos sobre
a unidade CSU Contact. A receita bruta atingiu R$59 milhões no 4T, maior em
8,2% na comparação anual; e em 4,6% quando comparado ao 3T17. No
acumulado do ano houve um crescimento de 11,1%, totalizando a receita
bruta de R$231,3 milhões. O EBITDA do 4T se manteve praticamente estável,
em termos absolutos quando comparado ao mesmo período do ano anterior.
Porém, com aumento de 5,5% em relação ao trimestre anterior, totalizando

R$1,9 milhão. No acumulado de 2017, o EBITDA da unidade foi de R$5,6
milhões, apresentando queda de 1,9%. Em termos operacionais, o número
médio de PA’s faturadas terminou o 4T17 com total de 2.114 posições. Uma
redução absoluta de 44 PA’s, na comparação com 4T16. Analisando o ano,
encerramos 2017 com uma média de 2.135 PA’s. Uma redução absoluta de
159 posições de atendimento, quando comparamos com o ano anterior.
Essas reduções são reflexo do menor volume de chamadas dos nossos
clientes, influenciada pela retração econômica, como também pelo término do
contrato do Banco BMG. Apesar das reduções apresentadas, a Cia. continua
apresentando importantes avanços comerciais, com 11 novos clientes
conquistados apenas em 2017, resultando numa adição de mais de 530 PA’s
no período. O resultado da unidade foi beneficiado pela implantação de novos
clientes e pela ampliação da operação de clientes já existentes, sobretudo
com a geração de receitas variáveis adicionais, provenientes da operação de
cobrança. Em paralelo, a melhoria dos níveis de ociosidade, somado ao perfil
das operações de maior complexidade, permitiram um desempenho melhor
dos resultados em comparação às variações percebidas nos números médios
de posições de atendimento. Por último, o breakdown de receita por tipo de
serviço, gráfico ao lado direito inferior da apresentação de vocês, mostra que
na comparação anual as representatividades permaneceram praticamente as
mesmas em 2017, uma vez que as conquistas comerciais no período tiveram,
praticamente, as mesmas proporções entre as operações de atendimento, de
vendas e de cobrança.
Passando para o slide 9, apresentamos os detalhes dos custos e
despesas do período. No 4T17, o custo total da Cia. foi R$86,4 milhões, maior
em 4,4% em relação ao 4T16, mas 1,0% inferior em relação ao 3T17. Em
2017, o custo total foi de R$350,6 milhões, 1,9% maior em relação ao ano
anterior. 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, em todos os períodos

analisados. Na Unidade CSU CardSystem os aumentos anuais refletem,
principalmente, os maiores custos de pessoal e maiores custos com software,
alocado na linha de outros. De forma geral, os custos de pessoal em 2017
apresentaram expansão abaixo da inflação; uma vez que os reajustes de
salários foram parcialmente compensados por ações disseminadas com o
objetivo de ganho de produtividade, revisão de estruturas e otimização do
quadro de colaboradores. Em todas as outras linhas de custos restantes, a
Cia. apresentou reduções, com destaque para as quedas dos custos de
matérias

operacionais,

comunicação

e

de

instalações,

resultado

da

renegociação realizada pela Cia. com os respectivos fornecedores; pela
redução da linha de depreciação e amortização; e pela internalização dos
processos de compra e envio de plásticos por um dos clientes da divisão
CardSystem no 3T17. Já na Unidade CSU Contact, os aumentos dos custos
refletem os maiores gastos com links e aluguéis de softwares e gasto com
encerramento de algumas operações. O ano de 2017 foi marcado pelo
intenso trabalho de otimização dos custos em todas as divisões, mas,
sobretudo, na Unidade CSU Contact, dado a sua característica de maior
exposição a custos variáveis. Através de iniciativas direcionadas ao aumento
da produtividade das operações, com a maior utilização de tecnologia e as
renegociações com fornecedores na busca de contratos melhor alinhados às
atuais necessidades da Cia., a Unidade conseguiu gerar, apenas em 2017, a
relevante economia de custos de R$6,0 milhões. Lembramos também que,
em ambas as unidades, os custos de pessoal foram impactados pelos
reajustes de salários decorrentes dos respectivos acordos coletivos, quando
analisamos unicamente os desempenhos anuais. Em relação às despesas
com vendas, gerais e administrativas, o montante total do 4T17 foi de R$18,4
milhões, maior em 12,8% em relação ao 4T16; e em 5,9% quando comparado
ao 3T do ano anterior. Em 2017, as despesas somaram R$67,9 milhões,
aumento de 1,5% frente ao ano de 2016. As despesas gerais e
administrativas foram impactadas pelo acordo coletivo ocorrido em agosto de

’17, e pelos gastos não-recorrentes referentes ao processo de reestruturação
do quadro de executivos da Cia., e ao aporte ao prestador de serviços de
plano de saúde. Já as despesas com vendas e marketing apresentaram
reduções em decorrência do seu estrito controle, e dos maiores gastos com
propagandas que ocorreram no ano de 2016.
Seguindo para o slide 10, a Cia. registrou uma geração operacional de
caixa de R$25,9 milhões no trimestre e reflete a evolução do lucro líquido e o
capital de giro positivo, dada as renegociações de prazos de pagamento com
os fornecedores. Os investimentos totalizaram R$10,8 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 à implantação de novos clientes. Em
relação a 2016, os maiores investimentos realizados na CSU Contact se
devem ao maior volume de implantações de PAs, conforme já falamos. O
caixa líquido das atividades de financiamento totalizou o saldo positivo de
R$5,4 milhões, reflexo da contratação de novos empréstimos, favorecido por
taxas mais favoráveis alinhadas à queda da Selic, como pela melhor relação
da dívida entre os montantes de curto e longo prazo. Encerramos o trimestre
com aumento de caixa em R$20,0 milhões e, consequentemente, uma
relação dívida líquida/EBITDA em 0,1x.
Indo agora para o último slide da nossa apresentação, a página número
11, observamos a evolução de alguns múltiplos e o desempenho das ações
da Cia. Mesmo com a melhora dos EBITDAs entregues a cada período e uma
expressiva valorização das ações nos últimos doze meses, o múltiplo
EV/EBITDA da Cia. ainda permanece abaixo daqueles performados por
nossos peers de mercado, no que entendemos gerar um descasamento da
precificação das ações com a evolução dos resultados entregues. Em paralelo
destacamos a evolução do volume de negociação das ações, que permitiu
com que a CSU entrasse em novos índices da B3, sobretudo o índice Small
Cap. Essa conquista vem permitindo com que a Cia. se torne, efetivamente,

uma opção de investimento de um número maior de investidores
institucionais, locais e também estrangeiros, antes limitados pelos indicadores
de liquidez e a não-presença nos referidos índices. Atualmente, a CSU conta
com quatro coberturas de analistas de equity research: Brasil Plural, Coin
Valores, Eleven Financial e Empiricus. Também, a XP Investimentos vem
acompanhando

os

resultados

da

Cia.,

emitindo

opinião

de

forma

independente. A área de RI permanece engajada em promover cada vez mais
reuniões com analistas e investidores, a fim de ampliar o conhecimento do
mercado sobre o modelo de negócio da CSU. 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 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, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
RENATA OLIVA - Aqui nós recebemos uma pergunta do Sr. Anderson.
Ele fala “Bom dia, parabéns pelos resultados. Qual a perspectiva de repor a
base de cartões perdidas no 4T?”.
Por favor, Ricardo, eu passo para você a pergunta.
RICARDO LEITE - Uma resposta para essa colocação é, na verdade,
uma combinação de efeitos. Tal como nós já estamos executando, e vamos
passar ainda a executar de uma maneira mais forte em 2018. Na
CardSystem, especificamente, temos o esforço muito bem-sucedido em 2017,
com a renovação em condições de médio e longo prazo de um número de
contratos bastante expressivo, e que são contratos que estão todos em
evolução de base de negócio, igual ou superior à média de mercado da

indústria de cartões, o que nos permite aqui a condição de uma expectativa
de 2018, 2019 bastante favorável. Dentro ainda dessa mesma unidade de
divisão CardSystem, temos ainda a iniciativa CSU Digital, efetivamente
sintonizada com a realidade hoje de mercado, com a condição de produtos e
meios de pagamentos em condições de custo para os emissores
absolutamente favorável, que vai, para nós também, significar uma boa
possibilidade de expansão de base de negócio, base de cartões de crédito. E,
ainda, as outras situações fora de cartões, mas ainda em meios de
pagamento, como colocado, a condição já de evolução da contratação de um
contrato de processamento de adquirência, e é com cliente que deve estar na
passagem do 1S para o 2S, está fazendo, efetivamente, o lançamento no
mercado dessa operação. Então, poderemos estar, ao longo dos próximos
meses, estar fazendo, então, a implantação e a divulgação em maiores
detalhes, maiores informações dessa nova iniciativa. Saindo um pouco da
área de meios de pagamento, como a Renata estava explorando,
efetivamente, nós tivemos uma atuação positiva em todas as outras divisões.
Então, conquistas em MarketSystem, a condição positiva no ano de 2017 na
área da Contact, que só efetivamente não acabou se traduzindo em
crescimento de receita e resultados, em função de que mesmo tendo esse
volume de conquistas de novas 500 posições de atendimento faturadas, nós
tivemos, também, em função de toda a realidade do mercado, adverso,
pesado na área de contact center, uma redução por volumetria menor de
chamada, algumas diminuições de operações, o quase que equivalente ao
mesmo número de posições de atendimento. Agora em 2018, a gente pode
aqui ter a expectativa de que vamos manter, e até ampliar a expectativa de
conquista de negócio, por um conjunto diverso aqui de fatores, mercado mais
positivo e melhores estruturas, condições, produtos, soluções da Cia.; e a
expectativa de uma não-redução de volumetria dado um novo cenário de
negócio. MarketSystem também, CSU ITS também, efetivamente, ainda em
resultados marginais reduzidos, mas efetivamente, num trend, numa condição

bastante positiva de ampliação de base de clientes. O ano de 2018 temos
aqui a previsão de um número de novos contratos muito superior ao que nós
tivemos em 2017, já começando a fazer o resultado financeiro para a Cia.
como um todo, importante receita e lucros. Então, acho que essa é a
combinação. Algumas situações de retomada de base, especificamente, na
CardSystem, meios de pagamentos, como a Renata já colocou, já tivemos em
outras oportunidades, ao longo da vida da Cia., sempre temos alguma
redução de contrato, alguma finalização, e mostramos aqui sempre a nossa
capacidade de reação rápida, tal como já fizemos aqui, em 2018 é o foco da
Cia. nessa linha, seja na Unidade CardSystem, seja nas outras divisões
também.
RENATA OLIVA - Obrigada, Ricardo.
OPERADORA - O Sr. Antônio Carlos Bucio gostaria de fazer uma
pergunta.
ANTÔNIO CARLOS - Olá, bom dia. É um pouco relacionada à pergunta
anterior. Eu queria saber se vocês já mapearam para saber se o IFRS15, que
trata do reconhecimento de receita, se ele terá algum impacto para vocês; se
ele muda da maneira como vocês vão reconhecer a receita? Se vocês
poderiam falar um pouquinho de como é que isso muda, se é que muda
alguma coisa para vocês? Obrigado.
RICARDO LEITE - Obrigado pela questão, Antônio. Não, nós não
devemos ter qualquer impacto com materialidade, absolutamente nada, até
dentro da operação da CSU como um todo. Então, essa questão não nos
preocupa, não nos tem relevância em 2018.
ANTÔNIO CARLOS - Obrigado.
OPERADORA - Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
Novamente, para fazer perguntas, basta digitar *1.

Novamente, caso haja alguma pergunta, basta digitar *1.
RENATA OLIVA - Ricardo, recebemos a questão aqui do Sr. Carlos.
Perguntando “geralmente, quanto duram os contratos da Cia., principalmente
os contratos relacionados à CardSystem?”. Se você puder explicar um pouco,
agradeço.
RICARDO LEITE - Ok. Acho que não podemos falar de cada contrato
individualmente pela relação comercial com cada cliente envolvido, mas, nós
temos aqui, dentro desse ano de 2017, com várias renovações que nós
indicamos, tivemos renovações aqui que vão de 2 até 5 anos, entre os
contratos aqui indicados.
RENATA OLIVA - Obrigada.
OPERADORA - Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a Sra.
Renata Oliva, para suas últimas considerações. Sra. Renata, por favor, pode
prosseguir.
RENATA OLIVA - Obrigada a todos, mais uma vez, pela presença no
nosso call de resultados do ano de 2017. O ano de 2018, a Cia. inteira está
engajada em entregar resultados, promover forte relacionamento com os
clientes já da nossa base, a fim de promover a ampliação dos contratos
existentes. Assim como também conseguir captar outros clientes, firmando
contratos novos na Cia. Vai ser um ano desafiador, mas que estamos
bastante confiantes quanto à entrega de resultados. Obrigada a todos e
ficamos à disposição.
OPERADORA - Obrigada. A teleconferência sobre os resultados da CSU
está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham um bom dia.

