CSU - PORTUGUÊS 10/03/2017
OPERADORA – Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da CSU para discussão dos resultados referentes ao 4T2016.
Estão presentes hoje conosco Ricardo Leite, diretor financeiro e de RI da Cia.,
Renata Oliva, diretora de RI, e outros executivos da CSU. Caso algum dos
senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram por favor
solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também 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 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 e obrigada por participarem da nossa
teleconferência. Encerramos o ano de 2016 com resultados muito positivos e
com evolução expressiva nos principais indicadores financeiros, decorrência
da diversificação do modelo de negócios adotado na Cia. e de suas principais
áreas de atuação. O reposicionamento iniciado em 2014 que é a não
dependência de um único setor da economia tem possibilitado uma entrega
continua de resultados sólidos e sustentáveis. Registramos um lucro líquido
de R$ 34,9 milhões em 2016, 83,6% superior a 2015, e ainda um EBITDA de

R$ 90,9 milhões neste ano, 30,2% superior ao período anterior, mantendo a
muito positiva alavancagem financeira que vínhamos praticando já há 2 anos.
A divisão Cardsystem seguiu em expansão em 2016 com crescimento
orgânico da base de cartões. Além disso, no início desse ano de 2017 tivemos
a implantação, a migração da base de cartões do BNB-Banco Mercantil do
Brasil, envolvendo cerca de 900 mil cartões atrelados a diversos serviços a
serem prestados dentro desses contratos. Ainda referente a esse ano de
2017, firmamos recente contrato com novo emissor de cartões cujo projeto
está previsto para implantação ao longo desse ano de 2017 e que por motivos
contratuais por enquanto não podemos dar maiores detalhes. A Marketsystem
por sua vez segue expandindo através da plataforma OPTe+ e vem ganhando
cada vez mais representatividade no mercado. Em 2016, implantamos as
operações do Banco Cooperativo, Bancoob, e da Pernambucanas, na
modalidade loyalty. Outro destaque é a divisão de negócios ITS, responsável
por serviços de infraestrutura tecnológica, BPO e ITO, além de continuar
contribuindo com operações que envolvem as demais frentes de [04:17] da
CSU, ao final do ano 2016 a ITS firmou contrato de operações de datacenter
com a multinacional HyperStream, empresa do grupo Suzano, que contratou o
nosso serviço de cloudcomputing, tecnologia que permite acesso remoto a
diferentes tipos de soluções pela internet, que representa a utilização mais
eficiente de recursos, com economia de custos e de tempo para nossos
clientes. O referido contrato já foi implantado e está em operação desde
fevereiro de 2017. Entre os mercados em que a CSU atua, o de terceirização
de atendimento a consumidores foi o mais atingido pela retração do consumo
sendo verificado no mercado, impactando a unidade CSU Contact com mais
força. Mesmo com as dificuldades mercadológicas apresentadas pelo setor de
contact center, a unidade, ainda assim, apresentou diversas conquistas
comerciais, reconhecimentos ao longo do ano através de premiações
recebidas e ainda desenvolvimento e implantação de novos produtos, com
ênfase em aplicação de tecnologia. Tais condições nos permitem uma visão

positiva de negócios nessa unidade ao longo de 2017. Seguimos mantendo a
orientação estratégica de uma estrita política de controle de custos e
despesas com priorizações na unidade de maior complexidade e acreditamos
estar no caminho certo. Ficamos realmente satisfeitos em reportar esses
resultados nesse ano de 2016, o ano que ficará marcado como desafiador,
tanto do ponto de vista de ambiente de negócios no Brasil quanto do ponto de
vista operacional. Mas mesmo nesse cenário, continuamos operando com
faturamento superior a R$ 0,5 bilhão. Nos preparamos para as dificuldades
mercadológicas no ano, que surgiram ao longo do ano, e apresentamos
resultados consistentes, investindo em crescimento e ainda distribuindo cerca
de 40,0% do nosso lucro líquido aos acionistas. Passo agora a palavra à
Renata que entrará em maiores detalhes sobre os resultados do período. Ao
final, estaremos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
RENATA OLIVA – Obrigada, Ricardo. Seguindo agora para a página 3 da
nossa apresentação de resultados, apresentamos alguns destaques do
período. Vale lembrar que os resultados do 3T2016 e 4T2016 já não possuem
mais as receitas derivadas do serviço de processamento de adquirência do
Banrisul, cujo contrato foi encerrado ao final de junho de 2016 e que acaba
refletindo em algumas reduções quando comparamos com resultados do
4T2015, como vocês podem observar nos quadros de receita bruta e lucro
bruto. Mesmo considerando o encerramento desse contrato, o estrito controle
de custos e despesas, a maior eficiência e crescimento de algumas
operações, permitiu com que os resultados e a rentabilidade entregue no 4T e
no ano de 2016 fossem muito positivos, como vocês podem ver nos quadros
abaixo. Encerramos o ano com receita bruta de R$ 515,0 milhões,
crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior; um lucro bruto de R$ 121,8
milhões, crescimento de 17,7% frente a 2015; EBITDA de R$ 90,9 milhões,
aumento de 30,2% em relação ao ano passado; e concluímos 2016 com
evolução de 83,6% no lucro líquido apresentado, que foi de R$ 34,9 milhões.
Tanto a margem bruta, a margem EBITDA e a margem líquida também

apresentaram importante crescimento ano contra ano e trimestre contra
trimestre.
Falando mais sobre cada uma das unidades de negócios, seguindo para os
slides 4 e 5, falaremos sobre CSU Cardsystem. Essa unidade consolida os
resultados de processamento e administração de meios eletrônicos de
pagamento,

através

da

Cardsystem,

soluções

de

marketing

de

relacionamento, fidelidade e e-commerce, através da Marketsystem, e
terceirização de TI através do ITS. A unidade apresentou uma receita bruta de
R$ 286,6 milhões no ano e de R$ 69,0 milhões no trimestre, com crescimento
de 4,9% em relação ao ano de 2015 e de 1,3% frente ao trimestre anterior. Já
o EBITDA foi de R$ 85,2 milhões em 2016 e R$ 19,9 milhões no 4T2016,
crescimento de 34,6% e de 1,0% respectivamente frente os períodos
anteriores, com evolução nas margens apresentadas. O aumento da base e
do volume de processamento de cartões dos emissores favoreceu o resultado
dessa unidade. Conforme pode ser observado na página 5, a divisão
Cardsystem exibiu crescimento de 6,0% comparado com o 4T2015,
encerrando o ano com aproximadamente 23,0 milhões de cartões
cadastrados. No trimestre houve queda de 2,0% no total de cartões
cadastrados, reflexo de limpeza rotineira de bases processadas, com expurgo
de cartões vencidos que por questões sistêmicas já haviam tido impacto
negativo apenas na base de cartões faturados no 3T2016. Já na
Marketsystem, o gráfico à direita do slide, a divisão continua trabalhando para
o aprimoramento de suas linhas de atuação, com expansão da base de
parceiros da plataforma OPTe+ e o fortalecimento de sua marca para o
mercado. Ao longo de 2016, foram implantados 25 novos parceiros comerciais
e 3 novos clientes, como o Ricardo falou no início da nossa reunião. O volume
financeiro transacional do 4T2016 foi de R$ 39,5 milhões, menor em relação
ao 4T2015 e ao 3T2016. No acumulado de 2016, o volume totalizou R$ 149,9
milhões, 10,6% inferior ao volume de 2015. As quedas são explicadas pelo
menor volume de resgates causados sobretudo pela queda do consumo e aos

esforços de redução de custos das empresas patrocinadoras em linha com o
cenário macroeconômico recessivo. Apesar das quedas registradas no
volume financeiro transacional, o OPTe+ segue registrando aumento dos
resgates na sua plataforma. O volume de resgates exclusivos OPTe+ segue
apresentando crescimento consistente com evoluções de 13,9% no 4T2016
em relação ao 4T2015, e de 48,3% em 2016 com relação ao ano anterior.
Esse desempenho continua evidenciando atratividade da plataforma e o
contínuo processo de mudança cultural no comportamento dos participantes
dos programas de fidelidade dispostos a considerar uma gama mais ampla e
diferenciada de opções de resgate.
Seguindo para o slide 6, vamos falar da CSU Contact, que registrou receita
bruta de R$ 54,7 milhões no 4T2016, inferior em 1,3% e 1,9% em relação ao
4T2015 e ao 3T2016. No acumulado dos 12 meses, a receita totalizou R$
228,6 milhões, queda de 0,9% em relação ao ano de 2015. Os resultados
refletem os constantes redimensionamentos do quadro de PAs ao longo de
2016 conforme pode ser observado no gráfico inferior, reflexo das reduções
do volume de ligações das operações de alguns clientes da unidade. Ainda
assim, quando comparamos o gráfico de receita frente a evolução no quadro
de PAs, as retrações nas receitas percebidas nos períodos analisados são
menores do que as apresentadas no número médio de PAs, o que evidencia
os contínuos esforços da Cia. em conquistar operações de maior
complexidade e consequentemente maior valor agregado. No acumulado de
2016, o EBITDA apresentou queda de 13,3% na comparação anual,
totalizando R$ 5,7 milhões, resultado da queda no número de PAs e aumento
da alíquota do plano Brasil Maior. A margem EBITDA no 4T2016 foi de 3,8%,
superior em relação ao 4T2015 e ao 3T2016. Enquanto que em 2016 a
margem foi de 2,7%, 0,4 p.p. menor que a apresentada no ano de 2015. As
iniciativas por aumento de produtividade, a forte gestão de custos e maior
participação de operações de cobrança e vendas contribuíram para os
resultados entregues, mesmo num período de grande desafio operacional. Do

ponto de vista comercial, a unidade apresentou algumas conquistas
importantes ao longo de 2016, com a expansão de operações de
determinados clientes, já existentes na base, além de novas operações em
caráter piloto e que poderão avançar para operações mais robustas nos
próximos trimestres. O ano de 2016 também foi marcado por diversas
iniciativas de otimização de estrutura, incremento de produtividade e revisão
dos processos de atendimento. Além da redução de custos, obtivemos
ganhos importantes nos índices de qualidade e satisfação dos clientes ao
prover soluções inovadoras e em linha com as novas tendências do mercado
em automação, robotização e atendimento ao cliente de forma digital. Como
resultado dessas iniciativas, no ano de 2016 a CSU Contact recebeu diversas
premiações como pode ser observado no slide da página 7. Entre todas as
premiações recebidas, destaco aqui que pelo 2º ano consecutivo a unidade foi
reconhecida como a empresa do ano em excelência em contact center.
Agora, seguindo para a página 8, vamos falar sobre custos e despesas. O
custo total da Cia. no 4T2016 foi de R$ 82,8 milhões, reduções de 2,5% em
relação ao 4T2015 e de 3,0% quando comparado ao 3T2016. No ano, o custo
totalizou R$ 344,0 milhões, 4,5% inferior em relação a 2015. O ano de 2016
foi marcado por contínuos esforços para redução dos custos em ambas as
unidades de negócios, sobretudo no 2S. CSU Cardsystem reduziu seus
custos em 6,7% no ano, enquanto CSU Contact reduziu em 2,5% no mesmo
período. Na CSU Cardsystem, gráfico no lado esquerdo, a variação dos
custos apresentados deve-se principalmente por menores custos com
pessoal, refletido em parte com o encerramento das operações de
adquirência do Banrisul e por menores gastos com expedição e com prêmios
entregues. Para a comparação anual de 2016, vale lembrar que a partir do
4T2015, alguns contratos existentes passaram por readequações contábeis,
com o objetivo de otimizar e simplificar seus modelos financeiros e tributários.
A receita e o custo foram impactados em igual proporção, não influenciando
nos resultados nominais da Cardsystem. Cabe fazer essa observação, uma

vez que as variações de receita e custo da Cardsystem dos últimos 12 meses
consideram características diferentes para análise. Com relação à CSU
Contact, gráfico do lado direito, tivemos um menor volume de chamadas que
foi compensado pelo diligente controle de custos com ganhos de
produtividade e eficiência e adequação de custos à dinâmica de receitas da
unidade. Os custos da CSU Contact totalizaram R$ 43,6 milhões no 4T2016,
redução de 3,8% em 12 meses. Passando agora para o gráfico inferior, as
despesas totais com vendas gerais e administrativas reduziram 17,5% na
comparação entre o 4T2016 e o 4T2015 e foram 3,0% superiores em relação
ao 3T2016. Analisando o 4T2016 com o 4T2015, a retração de 19,4% das
despesas gerais e administrativas permitiu compensar as maiores despesas
com pessoal dado o acordo coletivo ocorrido em agosto de 2016 e maiores
gastos com a divulgação da marca OPTe+. Na comparação com o trimestre
imediatamente anterior, o crescimento de 2,0% das despesas gerais e
administrativas é explicado pelo impacto positivo de R$ 1,7 milhão referente
ao crédito de INSS de verbas indenizatórias não mais devidas, reconhecido
de forma pontual no 3T2016. Sem essa condição não recorrente, essas
despesas ainda teriam apresentado queda sequencial.
Passando para o slide 9, sobre investimentos, a Cia. investiu R$ 32,0 milhões
no 4T2016, mais que o dobro dos montantes investidos no 4T2015 e no
3T2016. Já em 2016, os investimentos totalizaram o montante de R$ 63,0
milhões, um aumento de 66,8% em relação ao mesmo período do ano
passado. Os crescimentos são explicados pelos maiores investimentos
destinados a customizações e desenvolvimentos relacionados ao software
utilizado para processamento de cartões na divisão Cardsystem, upgrade de
sua licença e atualização do mainframe. No mês de outubro de 2016, a Cia.
finalizou uma importante negociação com a PaySys, fornecedora do software
VisionPlus, resultando na expansão dos direitos de licenciamento e
possibilitando combinar as versões novas e existentes licenciadas para a
[20:48] de soluções cada vez mais avançadas e customizadas aos nossos

clientes. Novos investimentos também foram realizados na divisão de
negócios ITS especialmente em cloud computing. Essa iniciativa teve papel
importante para a conquista do novo cliente da divisão, a HyperStream,
conforme já mencionamos anteriormente. Já os menores investimentos na
unidade CSU Contact nas comparações anuais são explicadas pelo menor
volume da atividade de PAs.
Seguindo agora para o slide 10, a Cia. registrou geração de caixa operacional
líquida de R$ 14,8 milhões no trimestre, 18,0% maior na comparação com o
trimestre anterior. O resultado é explicado pelo crescimento de 48,5% no lucro
líquido, compensando a maior necessidade de capital de giro no trimestre,
dado o ajuste no saldo de contas a receber de um determinado cliente, além
do pagamento do 13º salário. Já as atividades de investimento totalizaram R$
32,0 milhões no 4T2016, impulsionado pelos investimentos realizados na
Cardsystem e no ITS conforme já falamos. O caixa líquido das atividades de
financiamento apresentou saldo positivo de R$ 5,6 milhões no 4T2016,
alavancado pelo ingresso de R$ 12,0 milhões em empréstimos e
financiamentos, que foram destinados à ampliação das atividades de
investimento nas plataformas tecnológicas da Cia. no trimestre. Com isso,
encerramos o período com uma posição final de caixa de R$ 18,7 milhões,
que embora tenha sido 38,4% menor em relação ao 3T2016, permaneceu
estável na comparação dos últimos 12 meses. Em 31 de dezembro de 2016, o
endividamento líquido da Cia. era de R$ 45,0 milhões, 6,4% menor em
relação ao mesmo período do ano anterior, mesmo com os desafios
operacionais do ano e com o novo empréstimo de R$ 12,0 milhões que acabei
de mencionar. Com isso a relação dívida líquida/EBITDA ficou em um
patamar confortável de 0,5x, além de apresentar uma redução anual de
[23:17], comprovando assim o compromisso da Cia. em manter uma gestão
responsável de sua estrutura de capital, viabilizando financiamento de seus
investimentos e mantendo seu endividamento em patamares adequados.
Destacamos também a melhor [23:36] da dívida por meio do seu

alongamento, evidenciado pela queda anual de 4,5 p.p. da representatividade
do endividamento de curto prazo que em 31/12/2016 correspondia a 37,8% da
dívida bruta total. Por fim, ressaltamos mais uma vez que a Cia. não possui
dívida em moedas estrangeiras e também não faz uso de instrumentos
derivativos.
Indo agora para o último slide da nossa apresentação, observamos o
desempenho das ações da Cia. ao longo de 2016. As ações da CSU
encerraram o último pregão do ano cotadas a R$ 4,90 por ação, uma
valorização anual de 75,3% enquanto o i-Bovespa e o índice SmallCap
registraram menores altas no mesmo período. Notamos que desde o início do
ano de 2017 as ações da CSU vem apresentando crescente valorização, com
expressivo aumento na liquidez e forte ampliação da base de acionistas.
Quando analisamos o volume financeiro médio negociado em 2017 notamos
um aumento de aproximadamente 14x em relação ao ano de 2016. Já com
relação à base de acionistas, no mesmo período constatamos um aumento de
mais de 260,0%. Conforme comunicado ao mercado enviado à CVM em
14/02/2017, informamos que a Sul América, acionista que detinha 17,0% de
participação sobre o capital social da CSU em março de 2016, alienou sua
participação acionária para menos de 5,0% de participação. Acreditamos que
a ampliação da liquidez do papel em bolsa de valores, atrelada aos resultados
positivos entregues trimestre a trimestre, e a maior aproximação da CSU com
o mercado tem favorecido um melhor alinhamento na precificação das ações
da Cia. Encerramos o ano de 2016 com evolução expressiva dos principais
indicadores financeiros, mantendo uma estrutura de capital equilibrada e
saudável e um plano de investimentos estratégicos para os negócios da Cia.
Distribuímos JCP de R$ 12,8 milhões em janeiro e propusemos a distribuição
de mais de R$ 1,2 milhão em dividendos complementares em reunião de
conselho de administração realizada agora na última terça-feira, no dia 07/03,
e a ser deliberado em AGO. Os dois pagamentos juntos representam pay out
de 40,0% sobre o LL. Agradeço a todos que participaram das conquistas

ocorridas neste ano. Encerro aqui a minha apresentação de resultados e fico
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.
Nossa primeira pergunta vem do senhor Adeodato Neto, da Eleven Financial.
NETO – Bom dia Renata, bom dia Ricardo. Vocês sabem que a gente
acompanha de perto há muitos anos a evolução, mas essencialmente uma
divisão que a gente espera bastante é a divisão ITS, a gente sempre pergunta
sobre ela mesmo nos nossos contatos fora essas conferências. Vocês
imaginam que em 2017 a gente já vai conseguir ver uma representatividade
mais importante ou algo relevante nessa divisão, além de utilizar o ITS como
um ponto estratégico para abrir negócios para as outras [27:37] da Cia.?
Obrigado.
LEITE – Bom dia, Adeodato, obrigado pela questão. A resposta é sim do
ponto de vista início de um trabalho muito forte em termos de fazer com que
não só a condição de ITS, quanto a Marketsystem enquanto atividade de
programa de loyalty, de fidelização e relacionamentos sejam efetivamente
dentro do plano estratégico uma condição de acréscimos significativos no
escopo de negócios da Cia. Em 2017 certamente vamos estar buscando uma
perseguição forte em termos de representatividade com novos clientes sendo
adentrados nessa unidade. Já existe ao longo principalmente do 2S2016 uma
equipe comercial configurada, um offering de produtos que foi revisitado,
alguns investimentos adicionais complementares ao data center que havia
sido providenciado ao longo de 2014, 2015, perdão, para que efetivamente a
gente esteja numa condição mais próxima a mercado com capacidade então
de geração de contratos e consequentemente de receitas. Então, contratos,
clientes, receitas, é efetivamente essa situação estará presente sem dúvida
em 2017 como já é esse contrato que foi, contratação que foi mencionada

aqui nesse release com a HyperStream está indicando. Não tenho a, vamos
chamar, uma expectativa de uma condição de ainda ao longo de 2017 de uma
volumetria de receitas e resultados nessa unidade ainda numa significância
em relação ao todo CSU. Por outro lado, efetivamente já estaremos
principalmente buscando ter essa condição como velocidade de cruzeiro ao
final do ano e que efetivamente esteja sendo então período de plantio para
2018, já começando a ter representatividade no consolidado de resultados.
NETO – Está ótimo, Ricardo, obrigado.
OPERADORA – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
Mais uma vez, para fazer perguntas basta digitar *1.
RENATA – Nós recebemos aqui duas perguntas bem relacionadas. Lucas
Zampieri e, na verdade é o mesmo que fez as perguntas que estou falando.
Primeiro parabenizando pelos resultados entregues em 2016, falando que
chamou a atenção a forte geração de caixa operacional no ano de quase
[30:52] em relação ao ano anterior. Gostaria de entender um pouco mais
sobre a variação na aquisição de ativo intangível. E que no slide 9 nós
comentamos sobre o upgrade da licença de software utilizado para o
processamento de cartões e que se pudessem discorrer um pouco mais ele
agradeceria.
Passo a palavra para o Ricardo que vai discorrer um pouco mais sobre o
tema.
RICARDO – Obrigado, Lucas, pela questão. Efetivamente tivemos além dos
resultados em termos de lucratividade uma condição, como a Renata colocou,
estamos extremamente satisfeitos, um ano difícil no ambiente geral nos
nossos mercados da mesma maneira e que logramos êxito de entregar uma
lucratividade muito positiva ao longo de todos os trimestres. E um aspecto que

é uma perseguição da empresa que é a condição da mesma maneira de obter
lucros e fazer com que esses lucros efetivamente sejam materializados
enquanto caixa efetivo, não só em termos de lucro contábil. E da mesma
maneira, tivemos nesse período, 2016, muito bons resultados esse ano de
geração de caixa operacional. Do ponto de vista de ativos intangíveis, que
você menciona, nós tivemos principalmente no 4T uma elevação significativa
que é exatamente a menção que você também já está fazendo sobre a
questão de upgrade da licença de software, ou seja, nosso tratamento
contábil em termos do CAPEX em softwares é através do registro como ativo
intangível. Nós tivemos em 2016, no 4T, um volume maior como a Renata
expressou que, por um lado tivemos a continuidade em níveis relativamente
semelhantes dos outros trimestres do ponto de vista de customizações e
desenvolvimentos incrementais na plataforma de processamento e ainda uma
condição pontual

nesse trimestre, não repetitivo, representado pelo

investimento estratégico na ampliação das nossas condições de licença na
plataforma VisionPlus, que é a plataforma crítica do ponto de vista de
processamento de cartões na CSU. Então, nesse trimestre tivemos uma
contratação expressiva, pontual, não repetitiva nos trimestres à frente, em
2017, que foi a ampliação das nossas condições de alternativas de
processamento, atualização e uma condição importante de estar a partir de
agora podendo endereçar processamento de programas de cartões
específicos não só em ambientes de mainframe, como até hoje é 100,0% das
nossas operações rodam em termos de cartão, como a partir de agora com a
expansão de licença poderemos também realizar processamento de contratos
específicos, ou produtos específicos, se mais adequado em ambiente de
baixa plataforma que vai significar efetivos ganhos nos próximos anos para a
Cia.
OPERADORA – O senhor João Henrique Oliveira gostaria de fazer uma
pergunta.

OLIVEIRA – Alô, bom dia a todos. Muito obrigado. Só pra ficar claro, então,
confirmando sua pergunta, a sua resposta, os investimentos então eles
retornam a partir de 2017, para o nível similar do que a gente tinha até então,
esse valor de R$ 63,0 milhões que a gente teve em 2016 é expressivo só por
conta dessa renovação de licenças e depois ele retorna para o nível próximo
que a gente vinha vendo até então?
RICARDO – Perfeito, João, obrigado pela questão. Exatamente isso. Do
ponto de vista principalmente Cardsystem, essa é a questão. Esse ano de
2017 não temos uma situação novamente na mesma linha de expansão de
condições de plataforma, então essa condição não é repetitiva e vamos ter,
esperamos, tenhamos não só na unidade Cardsystem e talvez principalmente
na unidade Contact novos investimentos pela condição de novos contratos a
serem, vamos chamar, firmados e instalados. Então devemos estar
submetendo à apreciação a recomendação já aprovada em conselho e
brevemente então transformando em solicitação para aprovação em ambiente
da AGO, o nosso orçamento de capital 2017 que estará numa situação
intermediária entre a condição verificada em 2016 e 2015. Não devemos ter,
novamente, como já mencionado, uma repetição na Cardsystem e esperamos
ter em outras unidades investimentos, assim como na Contact, na ITS,
investimentos atrelados a contratos. Então como a principal característica que
temos investimento significa contratos geradores de receita atrelados.
OLIVEIRA – Perfeito. Obrigado.
OPERADORA – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de
retornar a palavra à CSU para suas considerações finais.
RENATA – Obrigada a todos pela participação nesta conferência de hoje e a
Cia. fica à disposição caso tenham maior interesse em saber mais sobre os

negócios, conhecer nosso site localizado em Barueri, enfim, portas sempre
abertas ao mercado. Obrigada.
OPERADORA – O conference call da CSU está encerrado. Agradecemos a
participação de todos e tenham um bom dia.

