CSU- Português 11/08/17
OPERADORA – Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos
à teleconferência da CSU para discussão dos resultados referentes ao
2T2017.

Estão

presentes

hoje

conosco

Ricardo

Leite,

diretor

administrativo e financeiro da Cia., Renata Oliva, diretora de relações
com investidores, 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. 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 à Renata Oliva,
diretora de RI da CSU. Por favor, Sra. Renata, pode prosseguir.
RENATA

OLIVA

teleconferência

de

–

Obrigada

resultados.

a

todos

Faremos

por

participarem

novamente

uma

da

breve

apresentação sobre os resultados da Cia. com abertura de Ricardo Leite,
nosso CFO, depois na sequência sigo com a apresentação de alguns
slides financeiros e operacionais e ao final nós ficaremos abertos para
perguntas e respostas. Por favor, Ricardo.
RICARDO – Bom dia a todos. Obrigada por estarem participando da
nossa teleconferência nesse 2T. Nas primeiras páginas de apresentação
de resultados vamos ressaltar os principais destaques desse período.

Mais um trimestre seguimos com uma evolução positiva nos principais
indicadores financeiros mantendo o equilíbrio e ampliação das nossas
operações. O EBITDA nesse trimestre foi de R$ 23,6 milhões, com
crescimento de 5,4% frente ao trimestre anterior e uma redução de 2,0%
nos últimos 12 meses. Já o lucro líquido foi de R$ 9,1 milhões no
2T2017, com crescimento de 9,2% comparado ao 1T2017 e 8,8 de
crescimento comparado ao 2T2016, resultado que foi positivamente
impactado pelo estrito controle de custos e despesas, aliado ao melhor
resultado financeiro líquido do período. Permanecemos nesse final de
período, do trimestre, com uma confortável estrutura de capital
evidenciada por uma relação de 0,4x a dívida líquida sobre EBITDA dos
últimos 12 meses. Em relação ao saldo de cartões cadastrados na
CardSystem é com satisfação que registramos que atingimos o maior
patamar histórico da Cia., encerramos o período com 25,6 milhões de
cartões, reflexo tanto da expansão orgânica de cartões como da
migração dos cartões do Banco Mercantil do Brasil ocorrida em fevereiro
desse ano. Falando mais sobre a evolução da divisão CardSystem,
relembro que no trimestre passado anunciamos que a Cia. promoveu
uma estrutura voltada à inovação e renovação dos processos atuais, seja
em projetos mais elaborados quanto na revisão da arquitetura sistêmica
entre a CSU e a estrutura tecnológica de nossos clientes. Passamos
então

a

ter

uma

diretoria

destinada

exclusivamente

a

captar

oportunidades de mercado bem como tratar e traçar estratégias de
desenvolvimento

tecnológico

para

ampliar

a

competitividade,

produtividade e sustentabilidade da Cia. em nossos mercados de
atuação. O primeiro grande projeto lançado recentemente através da
CardSystem é a plataforma CSU.Digital, a solução mais ampla dentre
todas as soluções digitais disponibilizadas por bancos e fintechsem
relação a meios de pagamentos eletrônicos. Reunimos em uma única
plataforma o que há de mais avançado no mercado permitindo com que
os emissores de todos os portes, alinhados com suas próprias

estratégias de atuação disponibilizem quais soluções desejam ofertar
para o consumidor. Além de inúmeras vantagens, a CSU.Digital
viabilizará para os emissores a redução de custos, pagamentos seguros
através da internet e transação por aproximações via telefone celular,
dentre outras soluções digitais. A plataforma é bastante flexível e
viabiliza oportunidades para que as instituições trabalhem apenas com
as operações que façam mais sentido de acordo com seus modelos de
negócios específicos, e alinhada às necessidades da geração digital. Os
bancos poderão emitir por exemplo um cartão de crédito físico ou virtual
com interações 100,0% digitais. Por meio de aplicativo digital o portador
poderá acompanhar todas as operações de maneira customizada,
interativa e integralmente digital, permitindo gerenciar e controlar suas
transações de forma segura e dinâmica. Os investimentos realizados na
plataforma CSU.Digital foram da ordem de R$ 10,0 milhões. Com a
indústria de meios eletrônicos de pagamentos bastante aquecida, o
lançamento da plataforma CSU.Digital comprova a capacidade da Cia.
em desenvolver de forma absolutamente completa as soluções que o
mercado atual está demandando e vai demandar daqui para frente cada
vez mais.
Com relação às demais divisões de negócios, seguimos conquistando
novos clientes. Na CSU Contact firmamos novos contratos com a Atlas
Schindler, English Live e Hyundai. Já na ITS, passamos a contar com
dois novos clientes para prestação de serviços nessa divisão que
estamos em processo de implantação e desenvolvimento: BMK e Granel.
Em relação a plataforma OPTe+ da MarketSystem, integramos novos
parceiros comerciais como Ricardo Eletro e as marcas de moda Lovit e
Pop Up Store incrementando a atratividade da plataforma através de
uma gama muito maior de produtos ofertados.
Por fim cabe destacar que no último dia 9 de agosto, após o
encerramento do trimestre, através da MP 794, o governo revogou a

medida 774 referente ao Plano Brasil Maior mantendo assim ainda a
desoneração da folha de pagamentos para os setores hoje beneficiados.
Seguimos com a redução da incidência de impostos sobre a folha de
pagamento e acreditamos que sua manutenção na carga tributária e
previdenciária incentivará a competitividade das indústrias beneficiadas e
o desenvolvimento de mão de obra qualificada para a prestação de
serviços nessas áreas.
Passo agora a palavra a Renata que fará a apresentação dos nossos
resultados operacionais e financeiros em maiores detalhes. E ficamos à
disposição para sessão de perguntas e respostas ao final da
apresentação.
RENATA - Obrigada Ricardo. Dando sequência agora aos resultados,
nas próximas páginas da apresentação teremos os principais indicadores
financeiros e operacionais tanto do 2T quanto dos primeiros seis meses
de 2017. A receita bruta atingiu R$ 134,0 milhões com crescimento de
2,3% sobre o 1T de 2017. O lucro bruto atingiu R$ 31,9 milhões com
evolução de 4,2% em relação ao trimestre anterior. E o EBITDA encerrou
o período em R$ 23,6 milhões, um crescimento de 5,4% em relação ao
1T de 2017. Já as comparações com o 2T2016 são prejudicadas em
razão da finalização do contrato de prestação de serviços de adquirência
para o Banrisul ocorrido a partir de julho de 2016. Esse mesmo efeito é
responsável pelas variações negativas nas comparações semestrais da
receita, lucro bruto e EBITDA. O lucro líquido beneficiado pelas
evoluções operacionais, estrito controle de custos e despesas e melhor
desempenho do resultado financeiro líquido atingiu R$ 9,1 milhões no 2T,
apresentando crescimento de aproximadamente 9,0%, tanto em relação
ao 1T quanto em relação ao 2T2016. Encerramos o semestre com lucro
líquido de R$ 17,4 milhões, 5,4% superior ao mesmo período de 2016.

Seguindo para a página 5, analisaremos com mais detalhes o
desempenho da unidade CSU.CardSystem, a qual consolida resultados
de meios eletrônicos de pagamentos através da CardSystem, soluções
de marketing e fidelidade e e-commerce através da MarketSystem bem
como a terceirização de TI através da divisão ITS. A receita bruta atingiu
R$ 76,8 milhões no 2T, 1,8% acima do 2T2016 e 5,1% acima do 1T2017.
No 1S a expansão da receita foi de 0,4% em relação ao 1S2016. O
aumento da receita bruta é explicada pelo crescimento orgânico da base
de cartões processados e a migração da base de cartões do Banco
Mercantil do Brasil ocorrida em fevereiro de 2017 na divisão CardSystem.
Além também do maior volume de resgates realizados através da
plataforma OPTe+, na divisão MarketSystem. Esses fatores permitiram
compensar a finalização do contrato de processamento de transações de
adquirência ocorrido em 30 de junho de 2016. Em relação ao EBITDA a
unidade alcançou R$ 22,4 milhões no 2T e R$ 44,1 milhões neste 1S do
ano, crescimento de 3,4% em relação ao trimestre anterior, porém com
uma redução em relação ao 2T2016 e o 1S2016, períodos que
consolidaram os resultados do contrato de prestação de serviços de
adquirência como já explicamos.
Seguindo para a página 6, apresentamos maiores detalhes sobre o
desempenho operacional das divisões CardSystem e MarketSystem. A
CardSystem continua expandindo a base de cartões cadastrados
atingindo o seu maior patamar histórico com 25,6 milhões de cartões,
12,6% acima do saldo de junho de 2016 e de 4,1% acima do final de
março de 2017. A base de cartões faturados também cresceu 10,6%
sobre o ano anterior e 4,1% sobre o trimestre anterior, totalizando 21,8
milhões de plásticos ao final de junho de 2017. Temos observado o
crescimento consistente neste mercado verificado pela ainda baixa
penetração dos meios eletrônicos de pagamento no país. Em relação à
MarketSystem, novos parceiros comerciais foram integrados, como o
Ricardo mencionou no início da apresentação, reforçando a oferta de

produtos e atratividade da plataforma. Em relação a 2016, o cenário
macroeconômico mais favorável permitiu que o volume financeiro
transacional no 2T2017 apresentasse um crescimento anual de 32,9%
totalizando R$ 44,4 milhões. No acumulado do 1S, o volume foi de R$
89,0 milhões, 28, quase 29,0% superior em relação ao mesmo período
do ano anterior. As evoluções apresentadas são explicadas pelos
maiores volumes em todas as formas de resgate, principalmente na
plataforma OPTe+ com crescimentos superiores a 40,0% tanto no
2T2017 quanto no 1S deste ano. Fazendo uma análise em relação ao
2T2015, a plataforma OPTe+ mais que dobrou a sua participação em
relação ao início de 2014, período em que o OPTe+ iniciou efetivamente
suas operações, a plataforma já multiplicou em mais de 100 vezes seu
volume transacional, reflexo de uma gama muito mais ampla e
diferenciada de opções de resgate.
Passando agora a página seguinte, a página 7, falaremos sobre a
CSU.Contact unidade especializada em soluções para contact center.
Mais sensível ao cenário econômico atual, a unidade apresentou queda
no número médio de PAs faturadas, terminando o 2T com o total de
2.109 posições, reflexo do menor volume de ligações nas operações de
nossos clientes. Em relação ao 1T do ano a retratação também é
explicada pela sazonalidade de algumas operações dos nossos clientes.
Em contrapartida, mesmo no cenário de negócios ainda desafiador, a
Cia. vem apresentando importantes avanços comerciais com a conquista
de três novos clientes nesse trimestre: Atlas Schindler, English Live e
Hyundai, como o Ricardo já mencionou, e consideramos todos estes, e
novos clientes firmados agora, todos os clientes que já firmamos no
2017, conquistamos um total de 538 posições de atendimento. Dessas
538, 226 posições já foram implantadas e outras 312 estão previstas
para iniciarem suas operações nos próximos meses, o que é bastante
positivo para a Cia. Destacamos ainda que ao longo dos seis primeiros
meses do ano de 2017, o perfil da base de P.As. da unidade vem

apresentando uma melhora em seu mix, com aumento de quase 3,0 p.p.
em 12 meses da representatividade da receitas, provenientes das
operações de remuneração variável, bem como de cobrança atreladas a
taxa de sucesso, como vocês podem observar no gráfico de pizza no
canto direito inferior. Os esforços da Cia. em melhorar seu mix de receita,
adicionar operações mais complexas e reajustar os preços de forma
adequada às evoluções dos custos permitiram que a receita da
CSU.Contact totalizasse R$ 57,0 milhões no 2T e R$ 115,0 milhões no
1S, apresentando um melhor desempenho em relação ao número de
P.As. em todas as comparações. Do ponto de vista da rentabilidade da
unidade, o EBITDA da Contact foi de R$ 1,2 milhão no 2T desse ano,
uma forte evolução em ambas as comparações, reflexo de menores
despesas com contingencias trabalhistas. A margem EBITDA da unidade
apresentou expansões de 1,9 p.p. em relação ao 2T2016 e de 0,9 p.p.
em relação ao 1T2017. No semestre, o EBITDA foi R$ 1,9 milhão,
estável em relação a 2016, enquanto a margem EBITDA foi de 1,8%,
praticamente sem alteração.
Seguindo para a próxima página, slide número 8, apresentamos os
detalhes dos custos e despesas do período. O custo total da Cia. no
2T2017 foi de R$ 89,0 milhões, 1,7% maior do que no 2T2016 e 1,4%
maior do que no 1T desse ano. No 1S, o custo total foi de de R$ 177,0
milhões, praticamente estável em comparação com o 1S2016. Já
analisando por uma unidade de negócios no gráfico à esquerda, nós
temos as comparações para os custos da CSU.Cardsystem, na qual o
crescimento no 2T2016 é decorrente do aumento dos custos de prêmios
entregues na divisão MarketSystem, e maiores custos com software.
Esses efeitos foram praticamente compensados pelas reduções de
custos de pessoal, comunicação, materiais operacionais, depreciação e
amortização, com aumento da vida útil de alguns dos ativos da Cia. e
também por postagens de cartase faturas, dada a digitalização de
processos específicos. Em boa parte os mesmos fatores explicam o

crescimento semestral. Ainda assim, como nessa unidade temos
predominância de custos fixos, a alavancagem operacional é positiva e o
crescimento da receita de 5,1% se traduziu em crescimento de 7,1% no
lucro bruto em relação ao 1T2017. Toda essa análise, com essas
variações, podem ser verificadas em maiores detalhes no release de
resultados, já disponibilizado ao mercado. Os custos da unidade
CSU.Contact, apresentados à direita no slide de vocês, permanecem
praticamente estáveis em relação aos períodos anteriores. O acordo
coletivo ocorrido em janeiro de 2017, bem como os gastos recisorios e o
aumento da ociosidade devido ao menor volume de ligações no 2T2017
foram responsáveis pelo maior custo com pessoal. Além disso a unidade
apresentou aumento de alguns custos referentes à implantação de novas
posições de atendimento responsáveis pela geração de receita futura.
Por outro lado o custo de instalações apresentou queda em todas as
comparações, explicado pela renegociação dos valores de aluguéis de
imóveis. Nos gráficos na parte inferior, mostramos a evolução das
despesas com vendas, gerais e administrativas, cujo total, no 2T desse
ano, foi de R$ 16,0 milhões, 2,3% menor em relação ao 2T do ano
passado e 1,7% superior que no 1T2017. No 1S desse ano, as despesas
somaram R$ 32,0 milhões, uma queda de 7,6% em 12 meses
comparada com a situação anual da ordem de 3,0% no mesmo período.
Analisando unicamente as despesas gerais e administrativas no 2T2017
e no 1T2017 essas contas foram impactadas pontualmente em R$ 1,1
milhão em cada trimestre pela recomposição de encargos sobre férias
provisionados devido à possibilidade de reoneração da folha de
pagamento. Mesmo assim, ambas as comparações anuais do 2T2017 e
do 1S2017 apresentaram queda sustentadas pelo estrito controle para
manutenção das despesas gerais e administrativas, por menores gastos
com marketing e pela redução de provisões de contingências trabalhistas
em R$ 1,7 milhão no acumulado do 1S. Na comparação com o 1T deste
ano, o aumento é praticamente pelos maiores gastos com marketing.

Como resultado da disciplina da Cia., a representatividade das despesas
totais em relação à receita líquida reduziram em 0,4 p.p. em 12 meses e
0,1 p.p. em relação ao trimestre anterior no 2T2017, desculpa; e um
ponto percentual, y.o.y., no acumulado do ano.
Seguindo para o slide 9, notamos que a Cia. registrou uma geração
operacional de caixa de R$ 34,2 milhões no trimestre. O montante
representa uma redução anual de 14,4%, uma vez que no 2T2016 houve
a regularização de um atraso pontual no recebimento de determinadas
receitas no 1T2016, conforme já explicamos nas últimas divulgações de
resultados. Em relação ao trimestre anterior, a maior geração se deve ao
crescimento do lucro líquido e melhor desempenho do capital de giro
beneficiado pela melhora do montante referente a fornecedores,
resultado de renegociação de prazos de pagamento e maiores
desembolsos ocorridos no 1T deste ano, referentes as upgradesde
licenças de software alocados no CAPEX do 4T2016. As atividades de
investimentos acumularam o total de R$ 10,0 milhões, em linha com os
montantes investidos nos últimos trimestres, e destinados principalmente
para customizações e desenvolvimento de softwares utilizados para
processamento de cartões, atualização do mainframe, implantação de
novos clientes e manutenção da infraestrutura. Já as atividades de
financiamento consumiram R$ 4,2 milhões no trimestre, com destaque
para o pagamento de dividendos complementares aprovados na última
AGO no valor de R$ 1,2 milhão, e amortização líquida da dívida bruta em
R$ 3,0 milhões. Como resultado, houve um aumento de quase R$ 20,0
milhões do caixa, que encerrou o trimestre com saldo de R$ 23,2
milhões. As amortizações líquidas da dívida diminuíram a dívida bruta
para R$ 58,0 milhões e a dívida líquida para R$ 34,8 milhões. Com a
redução do endividamento e a consistente entrega de resultados o nível
de alavancagem medido pela relação dívida líquida sobre EBITDA dos
últimos 12 meses ficou em 0,4x. A CSU mantém uma gestão responsável
de uma estrutura de capital viabilizando o financiamento de seus

investimentos e mantendo seu endividamento em patamares adequados.
A Cia. permanece sem dívidas em moedas estrangeiras e também não
faz uso de instrumentos derivativos.
Finalmente indo para o último slide da apresentação, na página 10,
observamos o desempenho das ações da Cia. acumulando um retorno
total de 100,0% nos últimos 12 meses. Por meio de apresentações
institucionais, o intenso trabalho de estar recebendo acionistas e
investidores na sede da Cia., aprimoramento das reuniões públicas com
analistas e reformulação dos materiais de divulgação, a área de relações
com investidores vem ampliando as informações disponibilizadas ao
mercado posicionando cada vez mais a CSU como uma empresa
completa provedora de soluções tecnológicas. Esses esforços de
aproximação com o mercado de capitais tem sido fundamentais para o
melhor entendimento da estratégia da Cia. e como consequência gerou
um melhor alinhamento da precificação das ações em relação aos
resultados obtidos nos últimos anos, expressivamente no volume
negociado médio diário. Notamos uma maior pulverização da nossa base
de acionistas com o aumento inclusive da participação de investidores
estrangeiros no capital social da Cia. Em referência ao ano de 2016,
ficamos muito felizes em anunciar que a CSU foi eleita pelo segundo ano
consecutivo como uma das dez reuniões públicas mais bem avaliadas
pela

APIMEC

-

Associação

dos

Analistas

e

Profissionais

de

Investimentos do Mercado de Capitais. Assim, eu encerro a minha
apresentação e nos colocamos 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.
RENATA OLIVA – Nós recebemos aqui uma pergunta via Webcast,
de Roberto Oliveira, investidor pessoa física. Eles nos pergunta: “quais
são os principais fatores para ampliação da lucratividade líquida acima
do crescimento da receita bruta?”
Ricardo por favor eu passo a palavra a você.
RICARDO LEITE – Obrigada Roberto pela questão, acho que é um
ponto importante que tivemos novamente nesse trimestre a continuidade
dessa performance ou seja apresentar uma condição de lucratividade
líquida acima da evolução do nível de receitas, de receitas total. Aqui,
acho que o conjunto de fatores que efetivamente é um grupo expressivo
que faz parte da estratégia. Primeiro, aproveitar de uma maneira
importante a condição do segmento mais forte da Cia. que é a área de
meios de pagamento, em termos de estar promovendo a ampliação de
base de nossos negócios, de contratos, através da conquista de novos
contratos assim como propiciar aos nossos parceiros, nossos clientes já
ativos na nossa operação elementos que favoreçam o crescimento da
sua base vegetativa, o que mais uma vez aconteceu, independente do
cenário macroeconômico não tão favorável. Por outro lado, na area da
CSU.Contact que, como a Renata colocou, tem uma condição de sofre
muito mais de maneira acentuada, a condição das condições de mercado
aonde a volumetria de ligações, de atendimento efetivamente pode estar
aqui promovendo, está promovendo uma redução momentânea em
termos de atividade e que conseguimos offsetar, pelo menos de uma
maneira importante, mas não totalmente, através da conquista de novos
clientes. Estamos tendo este ano novos contratos e novos clientes,
novos contratos com clientes já ativos no nosso portfólio, e novos
clientes, como anunciamos agora, três contratos muito interessantes e
importantes. Então essa área da Contact está apresentando, em 2017,

uma performance comercial bastante positiva que se não fosse a
condição de volumetria mais reduzida teríamos então, efetivamente, um
ano para comemorar efetivamente resultados muito mais positivos.
Então, aqui, acreditamos que a estratégia implementada do ponto de
vista toda comercial e de produtos, de estratégias, de inovação nessa
unidade, mantida a mesma condição, nós vamos poder colher frutos em
2018 bastante favoráveis. E aí, finalmente, a condição que também é
colocada, que é o cuidado, a condição toda de gestão de custos e
ganhos de produtividade e redução de custos operacionais e
administrativos, que são absolutamente fundamentais para efetivamente
ter manutenção da condição de lucratividade líquida mais elevada. Então
esse conjunto de disciplinas efetivamente são a resultante dessa
situação de lucratividade mais favorável do que o próprio crescimento de
receita apresentado.
RENATA OLIVA – Obrigada.
OPERADORA - Nossa primeira pergunta vem do senhor Rubens
Oliveira, do Brasil Plural.
OLIVEIRA – Bom dia, tudo bem? A minha pergunta está relacionada à
revogação da MP 774. Eu estava lendo, aparentemente o governo
estava focando [31:26] em pontos mais importantes e que talvez isso
pode ser revisto depois no futuro. Eu queria saber um pouco mais a sua
opinião, o que vocês acham que pode acontecer, no futuro, vocês acham
que tem uma possibilidade da desoneração da folha de pagamento
ocorrer novamente? Como vocês estão se preparandopara isso? Ou
vocês acham que vai demorar um pouco mais para acontecer? E,
segundamente, uma outra pergunta é em relação a margem do Contact
Center, teve uma grande melhora, vocês postaram bastante pela gestão
de custos que vocês tiveram. Vocês acham que isso vai ser mantido,

vocês vão conseguir manter essa margem nesse patamar nos próximos
meses para o fim do ano? obrigado.
RICARDO LEITE – obrigado pela questão. Acho que são dois pontos
efetivamente relevantes, Rubens. O primeiro, efetivamente continuamos
com toda, vamos chamar, uma atuação e expectativa dos possíveis
desdobramentos que possamos ter dentro da condição regulatória a
respeito da comissão tributária. Efetivamente foi afastado o impacto mais
a curto prazo, seja pela questão da revogação da medida provisória, e
seja, por outro lado, pela expectativa de em algum momento à frente
essa questão novamente tomar corpo e ser regulamentado. Agora, existe
uma atuação forte dentro do setor que, pela condição de relevância e
importância do ponto de vista, nivel de oferta de empregos no mercado,
essa condição é muito importante e o congresso e o governo está
sensibilizado para essa questão e é possível que possamos ter o
afastamento

ou

postergação,

pelo

menos,

dessa

comissão.

Independente até da condição, além do mais, em termos até via entidade
de classe, já havia independente dessa revogação da medida provisória
a condição da aplicação, através de liminar conquistada, já havia sido
então obtido o afastamento de uma condição de reoneração somente
para 2018. E ao mesmo tempo existe uma expectativa efetivamente até
de que entre alguns segmentos, especificamente o segmento de
atendimento e contact center, possa apresentar situação de afastamento
até definitivo. Obviamente que não tratamos essa condição como clara,
provável, mas como possível, entendendo toda a questão de gestão
fiscal do governo, agora estamos preparados para qualquer cenário. De
um jeito ou de outro vamos estar efetivamente estando atento a verificar
os impactos que possamos ter. Num segundo aspecto que você
mencionou, de rentabilidade, isso vai fazendo parte, dentro da estratégia
de atuação em determinados níveis de contratos, características de
operação que sejam mais relevantes, mais importantes, e acho que

podemos dizer que estamos longe ainda de um trabalho completo, que
seja pela área de gestão dos clientes, crescimento pela conquista de
novos contratos, diminuição de alguns custos instalados hoje de
ociosidade, que poderíamos ter uma condição de otimização mais
presente ao longo dos próximos trimestres. Então claramente a resposta
é simples: esperamos e precisamos, e faz parte da estratégia dessa
unidade,

efetivamente

entregar

um

resultado

superior

pelas

características que a Companhia vem se destacando no mercado
especificamente nesta unidade, ou seja, pela capacidade de direção de
operações mais complexas, mais difíceis, e efetivamente que então
apresentem uma condição de retorno compatíveis com essa situação. Os
sinais, a esse respeito efetivamente a gente pode ter pela situação, como
mencionei foram mais de 500 posições contratadas adicionalmente esse
ano, parte com clientes que já faziam parte do nosso portfólio, parte com
novos clientes importantes como Hyundai, Atlas Schindler, English Live ,
Drogaria São Paulo, Pacheco, ou seja efetivamente nomes que estão
endossando... Volkswagen Financial Center, não poderia deixar de
registrar nomes importantes dentro do mercado que estão registrando
aqui a confiança e efetivamente a capacidade de reconhecimento da
nossa possibilidade de diferenciação de serviços. Então, efetivamente é
uma expectativa de manutenção dessa linha, sem dúvida.
OPERADORA - Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz
Fernando Oliveira.
OLIVEIRA – Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Eu queria
saber um pouquinho mais qual a estratégia de lançamento do
CSU.Digital? Também, adicionalmente uma segunda pergunta, se eu
puder: é se tem mais [37:27] envolvidos além desses três primeiros que
já foram despendidos nesse 1S do ano. Obrigado.

RENATA - Oi, Luiz Fernando. Se você puder perguntar a segunda
parte da sua pergunta, que nós não entendemos referente a
investimentos.
OLIVEIRA - Qual é a previsão de investimentos para o ano além dos
R$ 10,0 milhões que já foram despendidos, qual é a previsão para o
restante do ano?
RENATA - Tá perfeito.
RICARDO – Ok, como a Renata estava explorando na divulgação a,
condição da iniciativa da CSU.Digital é efetivamente e estrategicamente
muito importante para a Cia. dentro do novo cenário de mercado para os
produtos diversos em termos de meios de pagamento eletrônico. E o
posicionamento a respeito, conforme aqui já colocado, foram não só o
aporte de investimentos já realizados e talvez já endereçando um pouco
a segunda questão, nessa área especificamente a maior parte dos
investimentos necessários já foi realizado, e a condição de criação de
uma área específica focada nesse desenvolvimento para efetivamente
termos aqui uma condição de diferenciação e foco na condição de time to
market estabelecida. Durante esse 1S, tivermos o exercício do
desenvolvimento de features na condição digital e virtual importante,
estamos agora no processo de apresentação não só aos nossos clientes
ativos em termos de portfólio como a condição de novos nomes,
prospects

interessados em ter novas soluções digitais para suas

operações. Então queremos acreditar que essa iniciativa seja, tenha
resultados positivos, o que não temos ainda a condição de ter clareza
dos impactos quantitativos exatamente, mas certamente serão positivos
no crescimento de negócios com os atuais clientes, na medida em que
você tem novas ofertas de produtos que façam com que os clientes
tenham mais motivação de lançamento de cartões pela diferenciação no
mercado, pela redução de custos que efetivamente torna os business
cases de programas de cartões muito mais atrativos do que nos últimos

anos nós tínhamos nesse segmento. E a questão de atração de novos
nomes para a nossa base de clientes ativos. Então será positivo nas
duas frentes. Em relação à questão de investimentos gerais, queremos
acreditar que vamos manter ao longo dos próximos trimestres o nível
razoavelmente semelhante ao nível que vemos mantendo nos primeiros
dois trimestres em 2017, e provavelmente encaminhando para acabar
promovendo uma realização de investimentos no ano, no nível
exatamente que foi o que foi aprovado na AGO agora em abril de 2017
que foi de R$ 45,0 milhões.
OLIVEIRA - Tá bom. Muito obrigado.
OPERADORA - Caso haja alguma pergunta queiram por favor digitar
*1.
Obrigada. Não havendo mais perguntas gostaria de passar a palavra
para a senhora Renata Oliva para as últimas considerações. Por favor,
senhora Renata, pode prosseguir.
RENATA OLIVA – Obrigada a todos que participaram dessa
teleconferência de resultados e ficamos à disposição para eventuais
contatos futuros. Uma boa tarde.
OPERADORA – Obrigada. A teleconferência sobre os resultados da
CSU está encerrada. Desconectem suas linhas agora e tenham um bom
dia.

