CSU - PORTUGUÊS 12/05/2017
OPERADORA – Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da CSU para apresentação dos resultados referentes ao
1T2017. Estão presentes hoje conosco Ricardo Leite, diretor financeiro e DRI
da Cia., e Renata Oliva, diretora de relações com investidores, e outros
executivos da CSU. Caso algum dos senhores necessite de alguma
assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um
operador digitando *0. Esse 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
desse 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. Agora gostaríamos de passar a
palavra ao Sr. Ricardo Leite. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir.
RICARDO LEITE – Bom dia a todos. Obrigado por estarem participando
conosco da teleconferência. Com relação aos principais destaques desse
período, encerramos o 1T com resultados positivos, mesmo em ambiente
econômico ainda instável, com alguns setores sendo afetados de maneira
distinta a outros. Permanecemos focados na expansão de cada uma das
frentes de atuação da CSU, seja através da adição de novos clientes, como
também na expansão e ganho de eficiência das operações atuais. O forte
crescimento da base de cartões processados, a priorização de operações de
maior complexidade somadas à disciplina da Cia. quanto ao estrito controle
de custos e despesas, permitiu com que os resultados da Cia. evoluíssem

muito satisfatoriamente nesse trimestre. Nossa receita bruta foi de R$ 131,0
milhões. O EBITDA somou R$ 22,4 milhões nesse 1T2017. E o lucro líquido
totalizou R$ 8,3 milhões. Com a queda no trimestre explicada em termos de
lucro líquido pelo benefício fiscal do JCP existente no 4T2016. Com relação à
evolução nos últimos 12 meses, os resultados obtidos foram bastante
positivos, considerando, principalmente, que as receitas relacionadas à
prestação de serviço de adquirência faziam parte dos resultados da Cia. até o
final de junho de 2016. Na CardSystem, responsável por 55,8% do
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aproximadamente, 12,0% na base de cartões cadastrados, resultado da
expansão orgânica da base de cartões já existentes no portfólio da Cia. e,
também, da migração dos cartões do BMB – Banco Mercantil do Brasil –
adicionando cerca de 900,0 mil plásticos nas bases da Cia., migração essa
que tomou espaço agora em fevereiro desse ano. Já na MarketSystem a
divisão permanece aprimorando suas linhas de negócio com a expansão,
principalmente, dos parceiros comerciais e com aumento dos resgates
realizados na plataforma OPTe+ nos últimos 12 meses. Com relação a CSU
Contact, o mercado de terceirização de atendimento continua sendo o mais
atingido pela retração do consumo. A unidade encerrou o trimestre com uma
média de 2.203 posições de atendimentos faturadas no trimestre, o que
significa uma redução de 273 posições comparando os últimos 12 meses. Do
ponto de vista comercial, entretanto, a unidade apresentou a conquista de
novos clientes, além de, também, expandir operações em outros já existentes
através de novas contratações. Desde o início desse ano já contemplamos
aqui a conquista de 459 posições de atendimento, sendo que, somente 139 já
iniciaram operações e faturamento de serviço, e outras 320 já contratadas,
deverão ser implantadas nos próximos 6 meses. A Cia. segue pautada pela
disciplina em custos e despesas, sendo diligente em um mercado ainda
instável, focando em investimentos voltados à expansão das operações,
principalmente, ou basicamente até. Em AGO, ocorrida em 25/04, foi

aprovada a distribuição de R$ 1,2 milhões em dividendos complementares
referentes ao exercício de 2016, valor este que somado ao montante de R$
12,8 milhões em JCP já pagos, totaliza então um payout de 40,0% sobre o
lucro líquido de 2016. Para finalizar, gostaria de anunciar que no início desse
ano, a Cia. passou a ter uma diretoria destinada, exclusivamente, a capturar
oportunidades de mercado, bem como traçar estratégia e executar as
estratégias de desenvolvimento tecnológico para ampliar sua competitividade,
produtividade e sustentabilidade em seus mercados de atuação e nos
negócios de cliente, principalmente dentro de um novo contexto digital de
operações. Também como parte desse direcionamento voltado à inovação, a
CSU se associou a rede de startup 100Open Startups, proporcionando um
canal direto a operações com elevado potencial sinérgico. A participação ativa
da CSU em projetos voltados ao desenvolvimento de produtos e soluções
diferenciadas no mercado refletirá, certamente, positivamente na evolução
dos negócios e produtos da Cia. Passo agora a palavra a Renata, que vai
fazer a apresentação mais detalhada dos nossos resultados. Estaremos à
disposição para uma sessão de perguntas e respostas no final da
apresentação.
RENATA OLIVA – Obrigada, Ricardo. Seguindo agora para o slide 3 da
apresentação, vocês podem ver alguns destaques do nosso resultado.
Encerramos o trimestre com uma receita bruta de R$ 131,0 milhões,
crescimento de 5,9% em relação ao trimestre anterior. Lucro bruto de R$ 30,6
milhões, com crescimento de 5,6% frente o 4T2016. E um EBITDA de R$ 22,4
milhões, um aumento de 2,8% em relação ao trimestre passado. No período,
o lucro líquido foi de R$ 8,3 milhões, 1,9% acima do reportado no 1T2016, e
24,5% inferior ao 4T2016. Como lembrado pelo Ricardo, essa queda se deve
ao reconhecimento do benefício fiscal do JCP que foi pago no último trimestre
de 2016. Quando analisamos a variação da receita, lucro e EBITDA ao longo
dos últimos 12 meses, as reduções se devem ao encerramento da operação
de processamento de transações de adquirência do Banrisul, ocorrida a partir

de julho de 2016. Os resultados apresentam uma evolução em relação ao
trimestre anterior favorecido pelo crescimento da divisão CardSystem.
Seguindo para o slide 4, vamos falar sobre o desempenho da unidade CSU
CardSystem, que consolida os resultados de meios eletrônicos de pagamento
através da CardSystem, soluções de marketing de fidelidade e e-commerce
através da MarketSystem e, também, terceirização de TI através do ITS. A
receita bruta da unidade totalizou R$ 73,0 milhões no 1T2017, uma queda de
1,0% sobre o 1T2016, e aumento de 5,8% em relação ao 4T2016. O aumento
da receita bruta é explicado pelo crescimento orgânico da base, pela
migração dos novos 900,0 mil cartões do Banco Mercantil do Brasil
implantados em 2017, e pelo aumento do volume de processamento de
cartões dos emissores. Nos períodos analisados houve pouco impacto
proveniente da MarketSystem, uma vez que sua receita ficou praticamente
estável. O EBITDA manteve-se praticamente estável também na comparação
anual, encerrando o trimestre em R$ 21,7 milhões. Comparado com o
4T2016, o EBITDA da CardSystem aumentou 9,0%, favorecido por uma
alavancagem operacional positiva e uma disciplina no controle de custos e
despesas. A margem EBITDA também se manteve estável, chegando a
33,1% no 1T2017.
Seguindo para a página 5 temos maiores detalhes sobre o desempenho
operacional das divisões CardSystem e MarketSystem. Na CardSystem
seguimos apresentando expansão na base de cartões cadastrados e
faturados, e no número de transações processadas. A base de cartões
cadastrados apresentou crescimento orgânico e inorgânico, como já falamos.
No 1T2017 a base de cartões cadastrados cresceu 11,8% em 12 meses,
totalizando 24,6 milhões de plásticos, sendo 85,0% destes como cartões
faturados. Na MarketSystem, o gráfico ao lado direito, o OPTe+ segue
aprimorando suas linhas de negócios, com a expansão da base de parceiros
comerciais da plataforma OPTe+ e o fortalecimento de sua marca. O aumento

de sua aceitação no mercado é demonstrado pelo gráfico, como vocês podem
notar, em que as colunas demonstram através de uma análise base 100 feita
desde o 1T2014, a evolução dos resgates feitos na plataforma OPTe+,
bastante superior a transferência de pontos para demais programas de
fidelidade. Com relação ao volume financeiro transacional, o 1T2017 foi R$
44,6 milhões, 25,0% maior em relação ao 1T2016 e quase 13,0% superior em
relação ao 4T2016, demonstrando um sinal de recuperação em relação aos
últimos trimestres, reflexo de um cenário macro-econômico mais aquecido,
porém, ainda incerto. Atualmente, a MarketSystem atende 14 clientes, além
de cerca de 60 parceiros comerciais já integrados ao MarketPlace OPTe+. O
constante aumento no número de parceiros acaba sendo imprescindível para
a manutenção e ampliação dos diferenciais competitivos da plataforma em
suas diferentes modalidades. No último trimestre alguns parceiros comerciais
como Spicy, WLC, Skazi e outros, foram adicionados à plataforma.
Seguindo para a página 6 vamos falar um pouco sobre a CSU Contact,
unidade especializada em soluções para contact center. Como já vínhamos
sinalizando nos últimos trimestres, o ambiente econômico mais frágil resulta
em um arrefecimento do volume de chamadas no call center. Neste trimestre,
a necessidade de readequação de algumas operações foi parcialmente
compensada pela expansão da atividade de alguns clientes já existentes e
pela adição de novos, como Volkswagen Financial Services, Whirlpool, dentre
outros. Encerramos o período com 2.203 posições médias de atendimento
faturados, uma redução de 273 posições nos últimos 12 meses. Como o
Ricardo também falou no início da apresentação, de 459 PAs conquistadas
desde o início de 2017, 139 já foram implantadas, e as outras 320 posições
de atendimento estão previstas para início nos próximos 6 meses. Com isso a
receita bruta da CSU Contact totalizou R$ 57,9 milhões no 1T2017, 5,9%
superior comparado ao 4T2016, porém 4,8% inferior em relação ao 1T2016.
Além dos reajustes contratuais anuais, o aumento no trimestre reflete também
a sazonalidade do período. Já o EBITDA da Contact foi de R$ 0,7 milhão no

1T2017, queda de 62,4% em relação ao trimestre anterior, e de 58,3% na
comparação com o 1T2016, reflexo do volume de ligações abaixo do
esperado e os consequentes aumentos da ociosidade e dos custos com a
readequação do número de PAs durante o trimestre. Com isso a margem
EBITDA da unidade, de 1,3%, apresentou queda de 1,7 ponto percentual em
relação ao 1T2016, e de 2,4 pontos percentuais em relação ao 4T2016. Aqui
vale destacar o mix de serviço das operações de contact center. No quadro
inferior, receita líquida por tipo de serviço, confirmamos que a Cia. vem
melhorando o perfil da sua base de operações através da maior participação
das operações de cobrança e venda ao longo dos últimos 12 meses.
Seguindo para o slide 7, vamos falar sobre nossos custos e despesas. O
custo total da Cia. no 1T2017 foi de R$ 87,8 milhões, redução de 0,5% em
relação ao 1T2016, e aumento de 6,0% quando comparado ao 4T2016. Na
CSU CardSystem, gráfico do lado esquerdo, houve aumento de custos
resultantes do crescimento operacional e na divisão de meios eletrônicos de
pagamento, e que tiveram impacto sobretudo na linha de pessoal, expedição
e outros, consequência do aumento do número de funcionários, do maior
volume de envio de faturas e maiores gastos com materiais e aluguéis de
software. A expansão de 1,1%, em relação ao 1T2016, também sofreu
impactos provenientes do reajuste acima da inflação dos Correios e do acordo
coletivo anual. Com relação a CSU Contact, gráfico do lado direito, a queda
de 1,9% na comparação anual reflete a queda no número de PAs, mitigado
pelo reajuste anual do salário através do acordo coletivo ocorrido em 1º de
Janeiro. Já a expansão de 9,2%, também impactada pelo acordo coletivo, é
explicada pelo crescimento sazonal das operações, aumento da ociosidade
gerada pelo volume de ligações abaixo do esperado e acréscimo de custos
destinados a implantação de novas PA’s, resultado da expansão comercial já
mencionada. No gráfico inferior mostramos a evolução das despesas com
vendas gerais e administrativas. O total dessas despesas no 1T2017 foi de R$
15,9 milhões, queda de 12,5% em relação a 1T2016, e de 2,1% em relação

ao 4T2016. Ambos esses desempenhos foram positivamente impactados pelo
estrito controle de despesas da Cia., com maiores reflexos no desempenho
das despesas com pessoal e de vendas e marketing. Adicionalmente, a
redução anual de 7,0% das despesas gerais e administrativas também se
deve ao menor volume da provisão tributária, que no 1T2016 gerou impacto
pontual de R$ 1,7 milhão. Esses aspectos acabaram compensando o
aumento das despesas de pessoal com o provisionamento de encargos de
férias, provenientes da reoneração de gastos com mão de obra, uma vez que
os benefícios do plano Brasil Maior se encerrarão agora em 30/06/2017. Com
isso, a representatividade dessas despesas em relação às receitas líquidas
reduziu em 1,5 pontos percentuais no ano, e 1,1 pontos percentuais no
trimestre para 13,5% no 1T2017. Todos esses detalhes encontram-se
também no release de resultados disponibilizado ao mercado.
Passando para o slide 8, a Cia. investiu R$ 9,8 milhões no 1T2017, valor
nominal semelhante ao investido no 1T2016. Neste trimestre houve a
necessidade de aceleração dos investimentos em contact center, para
atender a demanda sazonalmente mais aquecida de algumas de nossas
operações, bem como para preparar a unidade para geração de receitas
futuras provenientes da entrada de novos clientes. A redução trimestral de
69,5% reflete a concentração de investimento no 4T2016, referente a
negociação com a PaySys, fornecedora do software VisionPlus, conforme
explicamos no período anterior. A gente falou bastante a respeito disso
quando divulgamos os resultados do ano de 2016.
Seguindo para o slide 9, a Cia. registrou uma geração de caixa operacional
líquida de R$ 8,2 milhões no trimestre, 44,5% menor em relação ao 4T2016
devido ao aumento de contas a receber, explicado pelo crescimento de
algumas operações, pelos reajustes dos contratos, e pelo impacto integral no
aumento do prazo de pagamento de determinado cliente que, no 4T2016, teve
efeito ainda parcial. Conforme já mencionado, a Cia. também realizou

investimentos no trimestre, no montante de R$ 9,8 milhões, além do
pagamento do JCP em 31/01/2017. Adicionalmente, a dívida bruta foi
amortizada em R$ 2,6 milhões, desempenhando uma queda de 4,0% em
relação ao saldo de 31/12/2016, encerrando o 1T2017 no montante de R$
61,0 milhões. Com isso encerramos o período com uma posição final de caixa
de R$ 3,3 milhões, uma redução absoluta de R$ 15,4 milhões em relação ao
4T2016. E, consequentemente, um aumento de 28,0% do saldo de dívida
líquida no mesmo período, para R$ 57,8 milhões em 31/03/2017. Apesar do
aumento na dívida, a consistente entrega de resultado nos últimos trimestres
permitiu com que o nível de alavancagem da Cia. permanecesse confortável,
representando uma relação dívida líquida sobre EBITDA, dos últimos 12
meses, de 0,6x, praticamente estável quando a gente nota os períodos
anteriores. A CSU mantém uma gestão responsável de sua estrutura de
capital, viabilizando o financiamento de seus investimentos e mantendo seus
endividamentos em patamares adequados. A Cia. permanece sem dívida em
moeda estrangeira e também não faz uso de instrumentos derivativos.
Indo agora para o último slide da nossa apresentação, observamos o
desempenho das ações da Cia., acumulando alta superior a 100,0% desde o
início do ano, negociando um volume de ações bem superior às médias
apresentadas no ano anterior. Com a redução de participação acionária da
Sul América no capital social da Cia., ocorrida no início de 2017, houve uma
desconcentração da base de acionistas e a entrada de novos investidores,
inclusive estrangeiros, além de um considerável aumento da liquidez das
ações. Acreditamos que os esforços realizados na aproximação com o
mercado de capitais têm sido fundamental para o melhor entendimento das
mudanças estratégicas da Cia., bem como para o melhor alinhamento da
precificação das ações pelo mercado às entregas de resultado nos últimos 3
anos. Com isso encerro aqui a minha apresentação e nos colocamos à
disposição para eventuais perguntas. Obrigada.

OPERADORA – Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram por favor digitar *1.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.
Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar *1.
RENATA OLIVA – Recebemos aqui uma pergunta do Sr. Eduardo. “Bom dia”,
ele fala, “no início de março, em entrevista, o Sr. Ricardo Leite, CFO da Cia.,
comentou que a CSU Contact Center ia fazer dois anúncios relevantes. Um
seria a implementação de um cliente atual relevante, outro em fase de
fechamento com um grande cliente. Essas negociações tiveram resultado?”
Vou passar a palavra para o Ricardo, para ele explicar, inclusive até dessa
questão que não era unicamente a Contact Center, mas a Cia. como um todo.
Por favor, Ricardo.
RICARDO LEITE – Bom dia, Eduardo. A condição que foi mencionada, como
a Renata colocou, era uma situação em andamento, já um cliente conquistado
na unidade de meios de pagamento, a CardSystem, aonde havíamos já
celebrado um contrato que estará sendo implementado agora nos próximos
meses. Mas como a instituição financeira está lançando o seu projeto de
negócios no mercado, onde a parte de meio de pagamento é parte, nós
estamos aqui, então, aguardando essa divulgação para não criar nenhum
conflito do ponto de vista mercadológico, lançamento da iniciativa de
operações desse novo cliente. Isso no mundo CardSystem. No mundo
Contact Center, efetivamente tivemos aqui a conquista de evoluções
comerciais expressivas, como a Renata bem colocou, em que realizamos já a
contratação de 459 posições, envolvendo parte disso com cliente atual e outro
com novos clientes. Efetivamente, então respondendo, tivemos resultados, ou
seja, dessas 459, que é muito expressivo, lembrando o total de operações de
posições em regime de faturamento da Cia., 2.200. Então, 459 têm uma
relevância significativa, embora nos números que nós estamos vendo aqui, do

trimestre, conforme colocado, somente cerca de 130 já estão ativas, e as
restantes, 350 quase, elas estarão, ao longo dos próximos meses, em
implantação. E, sendo uma delas, um novo cliente, que nos dá muita
satisfação, que é exatamente a Volkswagen Financial Services.
RENATA OLIVA – Perfeito. E até complementando o Ricardo, um dos
clientes que mencionamos no período anterior, que não poderíamos dar nome
da instituição financeira, já começou o processo de implantação. Então,
talvez, isso a gente consiga dar maiores detalhes neste próximo trimestre que
se inicia.
Aqui recebemos uma outra pergunta também. Lucas, que ele pergunta, não
sei se entendi bem a pergunta, porque está escrito assim: “com a
terceirização do TI, há uma queda na qualidade dos serviços?”. Talvez ele
queira perguntar com relação a terceirização como um todo, referente se isso
impactará na qualidade dos serviços prestados pela Cia.
RICARDO LEITE – Se nós estamos falando aqui se o objeto dessa colocação
é operação de Contact Center, com as novas condições legais sendo
implementadas no mercado, na verdade, acho que só teremos, do ponto de
vista da sociedade, uma condição de melhora na qualidade do serviço. Pela
melhor definição das condições, dos marcos regulatórios, entre contratantes e
contratados, e com toda a aprovação da legislação trabalhista, vai favorecer a
propensão à terceirização em termos de contratação de serviços de
atendimento. E que, efetivamente, empresas que promovem essa prestação
de serviço, como nós, vamos ter uma melhora no nível de atendimento em
geral da sociedade, porque nós vamos ter, efetivamente, empresas
especializadas, focadas, como a CSU Contact, prestando esse serviço em
várias, hoje, operações de atendimentos que são internalizados. Se nós
estamos falando aqui da área de ITS, que eu não tenho certeza, mas aqui não
existe nada regulatório que está, vamos chamar, afetando o ambiente de ITS.

Mas aqui a propensão é a mesma, ou seja, operações especializadas, com
maior nível de escala das provedoras de serviços, que é, exatamente, uma
das proposições aqui, a âncora dos negócios CSU ITS, efetivamente, é um
dos elementos na proposição de serviço, é buscar uma melhor condição,
qualidade e custos hoje, em relação a clientes que estão realizando essa
situação de maneira interna. Ou seja, todas as frentes aqui realizadas, em
termos de outsourcing, terceirização, a gente vê do ponto de vista positivo.
RENATA OLIVA – Obrigada, Ricardo. Recebemos aqui uma outra pergunta,
do Sr. Ronaldo Guerra, nos perguntando a que se deve a volatilidade recente
dos papéis na Bolsa. Respondo essa pergunta, Ronaldo. Não existe nada
específico que tenha levado realmente à volatilidade que notamos,
principalmente nos últimos dias. O que a gente tem certeza é o seguinte, que
a partir da maior pulverização das ações da Cia. em bolsa de valores, isso
gerou uma maior liquidez, uma maior diversificação da nossa base de
acionistas e, às vezes, essas oscilações bruscas que possam ocorrer, elas se
devem a questões especulativas ou demais fatores em termos de entrada de
novos acionistas, análises diferentes que vêm sendo feitas no mercado, e por
aí vai. Não existe nada específico com relação a algo que leve a essa
oscilação brusca das ações que a gente vem notando. O que é interessante
também notar, que com a maior pulverização da nossa base de acionistas, a
gente tem notado realmente a entrada de investidores estrangeiros, o que é
muito positivo. Então, a Cia., ela vem mudando o seu perfil da base de
acionistas. Então, há alguns anos, nós estamos fazendo um trabalho de maior
aproximação com o mercado, reposicionando a CSU no mercado como uma
empresa completa, em termos de soluções tecnológicas, com quatro frentes
diferentes de atuação, e a gente vem frisando isso muito no mercado, para
que o mercado conheça, como um todo, o core business da Cia. e a alta
sinergia que a gente tem em todas as nossas áreas de atuação. Tudo isso
posto concluo aqui a minha resposta, que não existe nada específico que

tenha feito com que o papel, que justifique essa oscilação brusca, que
notamos nos últimos dias com relação a Card 3.
RICARDO LEITE – Só talvez complementando a colocação bem feita da
Renata, poderíamos também lembrar o seguinte, tivemos nesses primeiros
meses do ano, uma evolução em termos de preço de 100,0% do início do
ano. Então qualquer ajuste, qualquer realização, por parte de alguns
acionistas, sempre é natural, normal. E o ponto que a Renata estava
colocando, recentemente, estamos aqui com a satisfação de ver a evolução
de investidores institucionais, internacionais de uma maneira expressiva.
Então, no ano passado, os investidores internacionais representavam, do free
float da Cia., cerca de 3,0% do total. E estamos batendo agora no final desse
1T, 13,0%, ou seja, uma evolução bastante significativa, que nos deixa
satisfeitos, pela evolução de dois perfis, o das pessoas físicas e, agora, dos
institucionais e estrangeiros.
OPERADORA – Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.
RENATA OLIVA – Temos uma pergunta aqui, Sr. Guilherme, da Franklin
Templeton, perguntando: vocês poderiam detalhar os investimentos CAPEX
feito na CardSystem? Em quais linhas de produtos? Além disso, devemos
esperar esse mesmo nível para os próximos trimestres? Passo a palavra para
o Ricardo.
RICARDO LEITE – Perfeito. Nós tivemos aqui no 1T a participação, dentro do
total de investimentos realizados na empresa, 77,0% na área da CardSystem,
meio de pagamento e 23,0% na área da Contact. O montante, conforme já
colocado, que foi de R$ 9,8 milhões no total, tem comparação com o 1T2016,
praticamente o mesmo, 9,5, e menor do que o 4T2016. Conforme já foi
bastante colocado, a condição do 4T2016 foi uma condição pontual,
efetivamente que aproveitamos toda as condições favoráveis do ponto de
vista geração forte de caixa realizada ao longo do ano de 2016, para

execução de uma renegociação em termos da nossa plataforma de
processamento de cartões e adquirência, o VisionPlus, aonde fizemos várias
expansões do ponto de vista escopo dos nossos serviços possíveis de serem
implementados sob a plataforma. No 1T2017 essa situação que foi pontual no
último trimestre do ano, ela se encerra e voltamos a, vamos chamar, a um
ciclo normal dos investimentos na área de CardSystem. Como eu coloquei,
representa 77,0% desses quase R$ 10,0 milhões de investimento. E eles
significam a situação, vamos chamar, normal, do ponto de vista de
customizações de produtos em geral, de cartões de crédito, implantação do
nosso cliente que foi o Banco Mercantil, que foi realizada agora nesse
trimestre e, já no início do esforço de inovação de produtos, soluções digitais
na área de meios de pagamento. E a gente espera que esse montante,
efetivamente, deva permanecer ou evoluir até um pouco dentro dessa ênfase
digital que nós estamos falando ao longo do ano.
OPERADORA – Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.
Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria
de retornar a palavra à Sra. Renata Oliva para suas considerações finais.
RENATA OLIVA – Como vocês puderam acompanhar, alcançamos
resultados financeiros e operacionais bastante positivos, mesmo em ambiente
econômico desafiador. Encerramos o trimestre satisfeitos, trabalhando para
ampliação das operações já existentes e para o desenvolvimento de negócios
futuros. Agradeço a todos pela presença hoje em nosso call de resultados e a
área de relações com investidores fica à disposição para futuros contatos.
Obrigada.
OPERADORA – O conference call da CSU está encerrado. Agradecemos a
participação de todos e tenham um bom dia.

