Perguntas da Teleconferência
Resultados do 2T09
Guararapes-Riachuelo (GUAR3 BZ)
12 de agosto de 2009

Andréa Teixeira, JPMorgan:
Boa tarde a todos. Túlio, eu queria só que você pudesse dar uma idéia da abertura de
lojas programada para 2010, e também se você pudesse comentar sobre aquela provisão
de perda que acontecia nos estoques em função da integração. Nos últimos trimestres
nós conseguimos ver isso no ITR, e nesse trimestre eu não consegui ver. Se você
pudesse abrir esse valor, e se ele foi, na verdade, de fato utilizado e a provisão foi
baixada. Se você pudesse comentar sobre esses dois aspectos. Obrigada.
Túlio Queiroz:
Primeiro respondendo a parte referente à expansão de lojas, é importante lembrar que
antes da chegada do 4T08, a Companhia pretendia já para 2009 intensificar bastante a
quantidade de abertura de lojas para este ano, em função do aumento do desafio da
parte econômica, a gente tirou um pouco o pé do acelerador e por conta disso
confirmamos até o momento cinco, e de ontem para hoje confirmamos mais uma,
localizada em Maceió. Então, estamos confirmando seis lojas para 2009.
Na verdade, para 2010, acho que a gente retoma um ritmo mais forte de crescimento;
como eu disse, 2009 foi um pouco inferior ao que inicialmente imaginávamos, em função
do nível de incerteza, mas agora, principalmente com a volta da consciência do
consumidor e com um cenário muito mais claro, bastante provável que retomemos a um
nível de abertura de lojas próximo de dez lojas para 2010 novamente.
Em relação à segunda parte da sua pergunta, se não me engano, você está se referindo
ao lucro não-realizado do estoque. Seria isso?
Andréa Teixeira:
É isso mesmo.
Túlio Queiroz:
É natural, Andréa, que no momento em que você passa a integrar a Companhia de forma
cada vez maior, todo o faturamento da controladora é destinado para a Riachuelo. Então
hoje, já a partir do 4T08, 100% da produção da Guararapes foi destinada já para a
Riachuelo. Então, é claro que você apropria uma receita na controladora, você apropria
lucros nessa venda intercompany, mas por um momento, essas mercadorias ainda ficam
na Riachuelo. Então, na Companhia, olhando o bruto como um todo, você não pode
apropriar o lucro dessa transação, uma vez que essa margem encontra-se dentro da
própria Companhia. É aí que surge a figura do lucro não-realizado dos estoques.
Mas olhando a Companhia de uma forma consolidada, que é exatamente a forma como
estamos trabalhando, hoje não existe mais faturamento para terceiros, então toda a
receita de mercadorias é proveniente única e exclusivamente das receitas da Riachuelo;
para o Grupo como um todo, na verdade, não importa a margem em que a Guararapes
venda para a Riachuelo, uma vez que a margem integral, desde a compra da matériaprima, do desenvolvimento desse produto até a venda da Riachuelo, que se transforma
na margem consolidada do Grupo.
Então, na verdade, esse elemento do lucro não-realizado nos estoques, a gente observa
quando olhamos via controladora. Olhando o Grupo como um todo, ou seja, olhando o
Grupo consolidado, a margem consolidada do Grupo já expressa esse elemento.
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Andréa Teixeira:
Perfeito. E Túlio, como você falou, que a evolução da venda foi bastante forte, bem
diferente em junho do que foi em abril e maio, você poderia nos dar uma idéia de como
foi a abertura no 2T e falar um pouco de julho, como está sendo, se está vindo na mesma
tendência ou se está tendo uma desaceleração, ou até uma aceleração ainda maior?
Túlio Queiroz:
Andréa, realmente, o 2T teve uma diferença em termos de evolução entre os meses
bastante significativa. A gente começou com abril OK, estável; o mês de maio, que tem
uma data importante, que é o Dia das Mães, realmente foi um mês muito difícil,
principalmente porque passamos o mês de maio praticamente com nenhum dia com
baixa temperatura, o que afeta bastante a performance das vendas, principalmente nas
regiões Sul e Sudeste.
Mas na verdade, no decorrer de maio, a grande questão seria como realmente os
consumidores iriam retomar com a chegada do frio. Claro que é possível no decorrer do
trimestre você controlar seu desempenho de vendas olhando o desempenho das
coleções, então a gente sabia, ainda, em maio que boa parte da ausência de venda era
atrelada ao frio, porque a coleção de inverno realmente não vinha performando. A grande
dúvida naquele momento é como seria a resposta dos consumidores, uma vez que as
temperaturas mais baixas chegassem.
Em junho, com a chegada do frio, o desempenho foi fantástico, sem dúvida alguma, de
longe, o melhor desempenho entre os meses desse 1S, e eu diria que o desempenho
que a gente observou em julho manteve a mesma trajetória ascendente; inclusive, o mês
de julho se destacou até agora como o melhor mês do ano em evolução loja a loja.
Andréa Teixeira:
Mas ainda não está chegando a 5%, 6%, não é? Você poderia dar uma idéia do que foi
ao longo dos trimestres passados, só para termos uma idéia do que foi junho de samestore sales?
Túlio Queiroz:
Andréa, vale uma pequena ressalva: a nossa base de comparação no 2T é próxima de
8%, 7,9% no loja a loja, e no semestre, também próxima de 8%. Mas já no mês de junho
o número foi próximo de dois dígitos em loja a loja, e no mês de julho o desempenho de
loja a loja já está em dois dígitos.
Andréa Teixeira:
Perfeito. Muito obrigada.
Simone Freire, Banco Geração Futuro:
Boa tarde. Minha pergunta seria sobre o processo de integração. Quando vocês olham o
Grupo hoje e alguns aos atrás, quais são os principais benefícios práticos que vocês
enxergam que esse processo de integração trouxe a vocês? E agora, com quase um ano
de produção e varejo totalmente integrados, como vocês acham que esses benefícios
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irão evoluir, e o que ainda pode acontecer daqui para frente? E onde poderemos
enxergar melhoras essas melhorias?
Túlio Queiroz:
Simone, vale lembrar que no ano de 2007 a Companhia intensificou bastante o
desenvolvimento de todo esse processo de integração; o conceito da integração como
um todo tomou força já a partir de 2004, mas em 2007 realmente a Companhia virou a
chave e começou a acelerar de forma bastante intensificada sua produção, ou seja, a
produção na Guararapes para a Riachuelo.
Esse é um dos motivos, inclusive, que em 2007 a Companhia teve um desempenho de
vendas mais difícil, mais desafiador, porque é claro, na hora em que você transfere uma
produção de larga em casa, no caso da Guararapes, única e exclusivamente para a
Riachuelo, o caminho a ser percorrido envolve um aprendizado de desenvolvimento e
produção de produtos femininos, de desenvolvimento e produção de elementos de moda.
Uma coisa é você imaginar uma linha de produção de camiseta pólo e outra é você
imaginar uma pequena unidade de produção de uma blusa feminina, com uma série de
bordados, com um tecido muito mais delicado.
Existe nesse caminho, a gente saiu de uma participação de produtos Guararapes nas
vendas da Riachuelo em torno de 20% para atingirmos agora próximo de 50% nesse 2T.
Nesse caminho de 20% para 50%, não é apenas direcionar os produtos, é muito mais o
aprendizado da composição de mix. Eu dirá que no decorrer de 2008 o mix da Riachuelo
já estava muito bem formado, não é à toa que já em 2008 a Companhia voltou a
performar de maneira bastante parecida, e até superior aos players do setor, e essa
trajetória continua em 2009.
Acho que o grande desafio daqui para frente, a gente entra em uma segunda fase desse
processo de integração, que é o processo de alinhar principalmente o timing de produção
com a necessidade da Riachuelo, e também de todo o processo de desenvolvimento
„linkado‟ com a produção. Então, eu diria que os investimentos em desenvolvimento, em
pesquisa estão sendo amplamente ampliados, a equipe sênior de desenvolvimento de
produtos e de compras já está morando em Natal, ou seja, próximo às linhas de produção
da fábrica, exatamente com o intuito de melhor fazer esse link entre a necessidade do
consumidor na ponta do varejo e o rápido desenvolvimento e produção por conta da
Guararapes.
Acho inclusive que é um ano em 2008 que, em função disso, você começa a melhorar os
indicadores diretamente ligados à integração, seja via margem bruta consolidada, que a
gente já começa a mostrar um caminho importante na margem bruta de mercadorias,
mas também com a necessidade de capital de giro.
É natural que quando você passa a integrar uma operação desse porte como um todo,
cada vez mais você financia toda essa operação; ou seja, eu saio cada vez mais da
compra do tecido ou do fio para a venda em oito vezes ao meu cliente. É natural que o
meu ciclo financeiro aí aumente consideravelmente.
Mas, sem dúvida alguma, o aumento da margem proveniente principalmente da maior
agilidade de desenvolvimento de novas peças, de entregar o produto correto na área de
vendas da Riachuelo, esse aumento de margem é que vai pagar essa maior necessidade
de capital de giro.
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Mas, sem dúvida alguma, eu diria que em 2008 já atingimos o nosso maior nível de
necessidade, e agora, em 2009, já entramos em um caminho declinante em relação à
necessidade de capital de giro.
Simone Freire:
OK. A última pergunta seria sobre despesas operacionais. A gente viu nesse trimestre
uma redução bastante significativa em relação à receita líquida neste ano e no ano
passado, e isso mesmo com o aumento de gasto em publicidade, em merchandising de
lojas que vocês estão fazendo. Então, se você pudesse me explicar de onde essa
diminuição de despesas está vindo, e se devemos continuar enxergando esse patamar
para frente ou ele pode aumentar com uma retomada das vendas. Então, isso é sobre
despesas operacionais, e aproveitando o assunto do marketing, se vocês pudessem
comentar também como vocês estão percebendo o retorno dessas ações de
merchandising e de re-atualização de marcas nos clientes, como eles estão reagindo a
isso. Obrigada.
Túlio Queiroz:
No final de 2008, eu diria que a Companhia intensificou bastante o controle das despesas
operacionais. É natural que no decorrer de sucessivos períodos de abertura de lojas, de
expansão significativa da área de vendas, haja um aumento do nível de despesa
operacional. Obviamente, chega uma hora em que você precisa enxugar esse nível, esse
parâmetro de despesa, seja por m², seja por quantidade de loja.
Então, eu diria que a partir do final de 2008, todas as iniciativas foram tomadas. Foi
criado aqui um comitê de despesas, todos os executivos se envolvem, desde a
superintendência até todas as gerências de área, são coordenados por um comitê de
despesas que está avaliando linha a linha todo o andamento dessas despesas, sejam
despesas de vendas, que estão diretamente ligadas à operação das lojas, seja as
despesas aqui relacionadas à administração.
Acho que os primeiros sinais e os primeiros resultados a gente já viu no 1T, onde
evoluímos ano contra ano em torno de 4%; esse patamar de evolução em torno de 4% a
5% se manteve para o 2T, e vale destacar que esse crescimento de 5% engloba oito
lojas adicionais em relação à base que tínhamos no ano passado. Então, são sinais de
que, realmente, o controle de despesas continua, e sem dúvida alguma, eu diria que é
uma das principais prioridades para esse 2S.
Um outro ponto que você bem lembrou é que a Companhia vem intensificando, e faz
parte da estratégia, sem dúvida alguma, direcionar mais recursos para toda a campanha
de marketing, que acho que o grande destaque desse trimestre foi o relançamento da
marca Pool. A idéia é, na verdade, trazer de novo o conceito de moda, os conceitos que
essa marca tinha, principalmente lembrando alguns dos conceitos que ela tinha nos anos
80, onde foi um ícone importante da moda e do cenário nacional.
Uma grande vantagem desse tipo de campanha é que temos o privilégio de contar com
uma marca própria que é bastante conhecida pelo consumidor. Então, na verdade é
muito mais fácil você atingir o consumidor via uma marca que ele vai usar o produto, ele
se identifica com os valores da marca, do que focar única e exclusivamente no nome da
loja, onde dentro se encontram diversas marcas.
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Então, realmente, parte da estratégia de marketing para este ano contempla direcionar
aproximadamente 30% da campanha para trazer de novo todos esses conceitos
relacionados à marca Pool. Isso envolve também um redesenho, inclusive, do visual
merchandising das lojas. Então, a idéia é realmente trabalhar bastante também a questão
de experiência de compra por parte do consumidor, valorizando o produto, fazendo com
que a experiência de compra dos produtos Pool relembre a todos e traga a todos os
conceitos que envolvem a construção da marca.
Então, eu diria que as despesas operacionais apresentam esse desempenho, também
englobando esse maior nível de despesas relacionadas à estratégia de marketing.
Simone Freire:
Está ótimo. Obrigada, Túlio.
Gustavo Oliveira, Citigroup:
Boa tarde a todos. Túlio, em relação à participação das vendas do cartão de crédito,
houve uma recuperação bastante significativa no 2T em relação ao 1T, principalmente na
modalidade de vendas com juros. Você poderia nos ajudar a entender quais seriam os
principais fatores que levaram a isso, e também, qual você acredita que seria o resultado
mais normalizado para os próximos trimestres?
Túlio Queiroz:
É verdade, Gustavo, o número da participação do cartão, principalmente nos planos mais
longos, envolvendo cobrança de juros e também envolvendo carência, tiveram uma
recuperação importante nas vendas da Companhia quando comparados ao 1T.
É importante lembrar que desde o 4T08 tomamos algumas medidas mais conservadoras
à exposição de risco de crédito. Por exemplo, retiramos, para o 4T08 ainda, os planos
envolvendo carência, que é, sem dúvida alguma, um grande atrativo para as vendas com
juros. Nesse período, também elevamos a taxa de juros de 5,9% ao mês para 6,9% ao
mês. Esses elementos ficaram presentes até fevereiro, ainda estavam dentro do 1T.
Então, é natural que tanto o 4T08 como no 1T09 houvesse uma redução da participação
dos planos com juros em função da retirada dos planos com carência e também da taxa
de juros mais alta que estava sendo cobrada.
A partir de fevereiro, retomamos os planos com carência e voltamos a reduzir a taxa de
juros, passando de 6,9% para 5,9%, que é o patamar atual, e isso sem dúvida voltou a
impulsionar a participação de vendas com juros e também a participação do cartão como
um todo.
Então, eu diria que a fotografia que temos nesse 2T já é uma fotografia que podemos
usar como base para o que vai acontecer nos próximos trimestres de 2009.
Gustavo Oliveira:
Obrigado, Túlio. E vocês vêem uma possibilidade de reduzir ainda mais os juros no
cartão, abaixo de 5,9%, ou ainda é cedo para esse próximo movimento?
Túlio Queiroz:
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Gustavo, na verdade, quando fizemos o primeiro movimento, saímos de 4,9% para 5,9%,
e depois, no ápice do nível de incerteza econômica, chegamos a praticar 6,9%, na
verdade, tem dois drivers fundamentais para essa tomada de decisão: o primeiro é
realmente nível de certeza e expectativa de perda da operação, que acho que é o driver
de maior peso, e o segundo, os custos de funding envolvidos.
No 4T08 os custos de funding aumentaram consideravelmente, os spreads realmente
ficaram bastante altos; eu diria que os spreads se mantiveram bastante altos no 1T e
agora, no 2T, já começou a haver um processo de redução gradual, mas ainda não
chegaram aos patamares de setembro, por exemplo.
É uma decisão para ser acompanhada momento a momento. Sem dúvida, estamos
atentos às nossas projeções e aos nossos indicadores do desempenho das taxas de
atraso, olhando o primeiro driver, e na outra ponta, também, acompanhando o custo de
captação dessas operações.
Eu diria o seguinte: é algo que é importante monitorar porque, por um lado, se você parte
para um processo de reduzir, por exemplo, de 5,9% para 4,9%, existe aí uma redução de
spread da operação que tem que ser compensada por um risco de crédito menor e um
custo de funding também menor.
Gustavo Oliveira:
OK. Muito obrigado, Túlio.
Guilherme Pereira, Daycoval:
Eu tenho duas perguntas. A primeira, focando na receita um pouco mais para frente: foi
comentada a questão de julho, e eu queria saber para o restante do ano o que você está
esperando. Você está esperando algo mais próximo do que foi junho e julho, ou junho e
julho compensaram uma venda mais fraca nos meses anteriores e a tendência é de
haver uma redução? Eu queria saber um pouco do que você está vendo.
A segunda pergunta, eu queria focar um pouco na questão da margem de varejo. Vimos
um crescimento da margem significativo no 1S09 contra 2008. A gente pode esperar a
manutenção desse crescimento ou não? São essas as duas perguntas. Obrigado.
Túlio Queiroz:
Respondendo a primeira parte, em relação a vendas, sem entrar em méritos quantitativos,
sem dúvida, o que a gente notou em junho e agora em julho é que realmente está
havendo uma gradual recuperação do nível de confiança do consumidor. Isso a gente
consegue notar não só nos indicadores econômicos propriamente ditos, mas também
conversando com as pessoas diretamente na operação, estamos sentindo cada vez mais
a transformação de fluxo em vendas.
A gente sentiu bastante, principalmente no final de 2008 e no 1T09 uma maior resistência
por parte do consumidor em adquirir os produtos; estava muito focado em preço,
bastante criterioso nas escolhas. E na verdade, a partir de junho – claro que teve todos
os efeitos climáticos que mencionamos – e também agora, em julho, percebemos um
ambiente gradualmente mais favorável. E, sem dúvida, isso nos deixa mais confiantes
para o desempenho do 2S.
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Em relação às margens de mercadorias, como eu mencionei em relação a todo o
processo de integração, realmente são os primeiros efeitos que a gente começa a sentir
de todo esse processo de integração entre Riachuelo e Guararapes. A idéia é manter
uma linha de Vale a Pena bastante competitiva, bastante atrativa; a linha de Vale a Pena
há muito tempo não é só aquela camiseta totalmente básica, já traz alguns elementos de
moda. Então, deixar uma linha bastante atrativa em relação a preço, sem prejudicar
margem, e melhorar cada vez mais a sintonia no desenvolvimento dos produtos mais
modais, com mais valor agregado.
Esse caminho é o que a gente aposta, é onde a Companhia vem trabalhando via
integração para não só manter os patamares de margem de mercadorias atuais, como
continuar uma escalada ascendente em relação às margens.
Guilherme Pereira:
OK. Obrigado. Deixe-me só aproveitar e fazer mais uma pergunta, com relação ao
CAPEX de vocês. Eu queria ter uma idéia do que é CAPEX para este ano em geral,
quanto vocês estão considerando para a abertura de novas lojas e o que seria um
patamar recorrente de manutenção?
Túlio Queiroz:
Guilherme, no decorrer dos últimos três anos, a Companhia investiu em torno de R$200
milhões por ano em ativos fixos, aí olhando o Grupo como um todo, não só a parte da
expansão das lojas, a parte mais da Riachuelo, seja com loja nova, seja com
remodelação, mas também de toda a parte industrial, com atualização da planta de
produção, com a compra de novos equipamentos de produção.
Eu diria que este ano a Companhia deve performar em termos de investimento em um
montante um pouco abaixo desse valor; talvez na casa de R$160 milhões, R$180
milhões seja um bom parâmetro, em função da redução gradual do ritmo de abertura de
novas lojas.
Até o momento, como eu disse, confirmamos seis lojas para este ano, o investimento por
loja é próximo de R$7 milhões; temos também um cronograma de remodelação que em
boa parte já foi cumprido, mas o principal driver de CAPEX, sem dúvida, é a expansão,
principalmente via lojas novas.
Esse é o patamar atual, e se surgir alguma coisa, algum item relevante a novas lojas,
este número pode aumentar um pouco. Mas o principal patamar é em torno de R$7
milhões por loja.
Um outro ponto importante, falando um pouco de indústria, é o investimento também
previsto em relação ao Midway, que já foi realizada a expansão do terceiro piso, mas
também já está contemplado nesse valores mencionados.
Newton Rocha:
Queria só complementar uma informação na pergunta anterior que você fez, sobre
vendas para este final de ano e margens. Fora tudo isso que o Túlio falou, com relação
ao crescimento da própria economia, a disposição do cliente de comprar mais, nós
também entendemos, e estamos constatando isso nas lojas, o acerto dos produtos
desenvolvidos por nós na Guararapes. Com certeza, isso tem motivado e incentivado
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bastante o cliente a optar por comprar Riachuelo em relação a outros players, porque,
como ele disse, a confecção, a qualidade, o desenvolvimento de produto é realmente
superior. Isso se verifica facilmente, com pesquisas desenvolvidas,etc.
Com relação à margem, você perguntou se esperamos continuar crescendo essa
margem bruta, e esperamos, sim. Para você ter uma idéia, o que a gente consegue saber
através de balanços da Zara e da H&M, por exemplo, que são empresas mais ou menos
parecidas com a nossa no Brasil, a Zara tem margens brutas na faixa de 58%, e a H&M
chega a 62%. Por isso nós entendemos que temos um espaço enorme ainda a conquistar
baseados nessas margens em termos de produtos vendidos internamente. Era essa a
consideração.
Guilherme Pereira:
OK. Obrigado.
Andréa Teixeira, JPMorgan:
Muito obrigada por pegar mais uma pergunta minha. É só um follow up com relação à
parte de crédito. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre os valores de
inadimplência. Na Midway financeira nós podemos calcular, eu agradeço a abertura entre
o que foi a provisão de juros e sem juros e do empréstimo pessoal. Eu queria saber se
esse patamar de provisão é o patamar que você está vendo nos write-offs, na perda
efetiva, ou você ainda está fazendo ajustes na carteira, porque a gente vê a
inadimplência calculada na carteira anterior da Riachuelo, que é a carteira que ainda
permaneceu na Riachuelo, o Cartão Riachuelo está 9,5% e 24,4% de empréstimo
pessoal. Mas dentro da Midway, o que vocês estão pensando para frente, o que está
acontecendo com essa carteira que foi migrada desde julho do ano passado. Obrigada.
Túlio Queiroz:
Andréa, na verdade, quando a gente mostra a operação do Cartão Riachuelo, o indicador
de 9,5%, indicador de write-off, e de 24% do empréstimo pessoal, já são números
consolidados. Referem-se à carteira como um todo do Grupo, e principalmente da
Midway Financeira, que é o grande volume atual da carteira.
A carteira residual que existe da Riachuelo é uma carteira já pequena, que em boa parte
ainda existe principalmente em função de renegociação de débitos atrasados, a gente fez
uma série de renegociações com alguns clientes, e realmente já encontra-se nesse
patamar; por isso que, inclusive, o estoque de provisão em relação ao tamanho dessa
carteira da Riachuelo é bem maior, porque, sem dúvida, são créditos já renegociados.
Andréa Teixeira:
Foi quase 50% de provisão. E essa carteira, qual é a idade dela? Muito provavelmente,
deve estar acabando em breve.
Túlio Queiroz:
Sem dúvida, Andréa. O que a gente imagina de nível de perda para a operação do cartão
como um todo agora, na Midway, a operação é exatamente a mesma, então o nível de
perda que imaginamos para este ano são aqueles níveis bastante parecidos com os
níveis históricos, entre 9% e 10%, administrando alguma sazonalidade entre os trimestres.
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Andréa Teixeira:
Perfeito. Obrigada, Túlio.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de
passar a palavra ao Sr. Túlio Queiroz para suas últimas considerações.
Túlio Queiroz:
Gostaria de novamente agradecer a participação de todos e dizer que toda a equipe aqui
continua à disposição para eventuais perguntas, através do e-mail ri@riachuelo.com.br.
Obrigado, e uma boa tarde.
Operadora:
O conference call da Guararapes Riachuelo está encerrado. Agradecemos a participação
de todos, e tenham um bom dia.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade
do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos
que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este
documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste
documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela MZ. Por favor,
consulte o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais condições e termos
importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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