TRANSCRIÇÃO
TELECONFERÊNCIA SOBRE OS RESULTADOS DO 1T18

Operadora: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Cielo para discussão de resultados referentes ao 1T18.
Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes
estarão apenas ouvindo a teleconferência durante apresentação da Cielo. Em
seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções
serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência
durante a teleconferência queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador
digitando asterisco zero.
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via
webcast, podendo ser acessado no endereço www.cielo.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.
Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website,
perguntas para a Cielo.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de
negócios da Cielo, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em
crenças e premissas da Administração da Companhia, bem como em informações
atualmente disponíveis para a Cielo. Considerações futuras não são garantia
desempenho envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do
setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cielo, e
podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em
tais condições futuras.
Gostaria agora de passar a palavra o Sr. Eduardo Gouveia, que iniciará
apresentação. Por favor, Sr. Gouveia, pode prosseguir.
Sr. Eduardo Campozana Gouveia: Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a
presença de todos vocês hoje na nossa teleconferência para discutirmos os
resultados do 1T. Hoje aqui está o Clóvis, nosso CFO, Victor Schabbel, nosso Head
de RI e o Gabriel Mariotto, nosso diretor de inteligência.
Gostaria de iniciar esse call falando um pouco sobre a contínua recuperação de
nossa economia. Depois de vários trimestres com desempenho econômico apenas
moderado finalmente começamos a observar melhor a gradual desse cenário.
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Sabemos que a recuperação tem ocorrido de forma bem gradual, mas pelo menos
estamos recuperando trajetória de crescimento.
Nessa linha de fornecer maior detalhamento sobre o que vem ocorrendo hoje no
varejo convidamos a participar do call o Gabriel Mariotto, que é nosso diretor de
inteligência de mercado e responsável pela elaboração do Icva - índice Cielo de
varejo ampliado, para discutir conosco as tendências mais recentes registradas no
setor. Gabriel por favor fique à vontade para comentar alguns dados que você tem
em mãos.
Sr. Gabriel Mariotto: obrigado Gouveia. É um prazer estar aqui com vocês hoje e
poder compartilhar algumas de nossas visões sobre o desempenho mais recente
que temos observado no varejo. Como todos vocês já sabem, divulgamos no último
dia 17 de abril os números referentes ao Icva tem março.
No slide 3 vocês podem ver esses números. Fica claro que tivemos aceleração
expressiva em março tanto em termos nominais quanto em termos reais na
comparação com os números registrados em fevereiro, mesmo quando reajustados
pelo efeito de calendário.
Conforme a gente já tinha visto e comentado em 2017 a retomada de crescimento
do varejo tem vindo de forma lenta, registrando seus altos e baixos. Então se a
gente pegar por exemplo maio do ano passado o crescimento foi menor do que o
esperado se a gente olhasse a trajetória dos meses imediatamente anteriores. Da
mesma forma o mês de fevereiro de 2018 agora registrou uma desaceleração que
também não era esperada dentro de um cenário de melhor atividade econômica.
Essa volatilidade observada entre alguns meses e mesmo o ritmo mais gradual de
retomada podem ser melhor entendidos quando analisamos a dinâmica dos vários
setores e regiões.
Então observando os diferentes setores aqueles que são expostos aos bens não
duráveis têm mostrado o melhor desempenho, com crescimento mais acelerado nos
últimos três trimestres. Nesse grupo o que a gente tem aí dentro? Supermercados,
farmácias, postos de gasolina, os outros setores que vendem os produtos que a
gente chama de giro rápido, mais frequentes, de uso cotidiano.
Com relação aos bens duráveis, que é um segmento geralmente bastante
referência na indicação de tendências onde estão vestuário, móveis, eletro,
materiais de construção, os números são menos favoráveis. Nos últimos trimestres
temos registrados sim crescimento tanto em termos reais como nominais, mas o
ritmo tem se mantido quase estável, diferente da aceleração observada no
segmento de bens não duráveis.
E no setor de serviços em que estão turismo, alimentação fora do lar, também era
uma dinâmica parecida com ritmo de crescimento estável.
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Então esses diferentes comportamentos registrados pelos diferentes tipos de
lojistas podem sugerir que a tão esperada recuperação econômica deverá ocorrer
em ritmo mais gradual do que potencialmente esperado pelo mercado.
A boa notícia é que esse cenário mais favorável é a realidade em todas as regiões
do país. A gente tem alguns destaques como a região sul, que tem crescimento em
patamar maior e acelerando; mas no geral todas as regiões vêm mostrando sinais
de aceleração nas vendas. Não fosse por alguns aspectos específicos que afetam
alguns estados, como por exemplo o Rio de Janeiro e o distrito federal, que têm
desempenho mais baixo, o desempenho do varejo como um todo teria sido ainda
melhor.
Antes de passar a palavra de volta para o Gouveia gostaria só de lembrar que o
Icva é um retrato do varejo como um todo se não representa o mercado de cartões
e muito menos o desempenho da Cielo.
Após essa pequena introdução com os dados recentes sobre o varejo quero
agradecer a vocês pelo tempo e atenção e passo a palavra de volta ao Gouveia.
Sr. Eduardo: obrigado Gabriel. Seguindo a apresentação, no slide quatro eu
gostaria de compartilhar com vocês nossa nova campanha publicitária. Após um
tempo afastados dos grandes meios de comunicação retomamos com uma forte
campanha que destaca um dos nossos mais bem-sucedidos produtos dentro da
companhia, o Cielo Controle. Com mais de 150.000 clientes o controle foca em
lojistas que precisam de maior previsibilidade e simplicidade, e a gente vem
descomplicando a vida desse lojista. Com preço fixo por mês baseado no volume
de vendas que deverá ser gerado, o cliente sabe exatamente, mas de forma muito
clara, quanto ele vai gastar conosco e quanto ele irá receber após cada venda
efetuada, de maneira simples, fácil e transparente.
Esse produto é claramente focado na base da nossa pirâmide voltada para novos
entrantes e que buscam simplicidade e bom nível de serviços. A ideia é impulsionar
esse produto visando proteger de forma mais adequada a base da pirâmide, que
atualmente se encontra mais exposta às outras alternativas que no passado.
À medida que nos direcionamos de forma mais agressiva nos segmentos que não
foram devidamente explorados como micro e pequenos lojistas, é essencial termos
um portfólio amplo e completo de produtos visando atender todas as diferentes
necessidades desse público.
Nesse sentido muito em breve intensificaremos nossa abordagem nesse segmento
de pequenos lojistas sendo um pouco mais agressivos na venda de terminal para
esses clientes que não querem pagar aluguel e que não estão exigindo alto nível de
serviço, ou seja, uma relação um pouco mais simplificada.
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Para que aqueles ainda querem relacionamento mais próximo e um bom suporte
estamos estudando outros produtos que tenham como alvo os novos entrantes.
Todos esses esforços estão sendo realizados em conjunto com nossos bancos
parceiros como forma de garantia a posição de liderança da Cielo no setor brasileiro
de adquirência. Somos o líder no mercado como um todo, mas queremos ser o
melhor player, com a melhor proposta de valor para nossos clientes em todos os
segmentos, em todo o mercado e para todo mundo.
Isso não foi possível de realizar enquanto ainda estávamos discutindo o rollout da
nossa nova plataforma de tecnologia. Agora que avançamos estamos próximos à
fase final do rollout, os produtos já podem ser desenvolvidos de forma mais
facilmente e colocados em produção. Por essa razão pudemos intensificar o
lançamento de produtos desde meados do ano passado e vamos trazer soluções
ainda melhores ao mercado nos próximos meses.
Seguindo com nossa estratégia mais agressiva e com um portfólio de produtos
mais completo, teremos a partir de agora uma presença mais recorrente e mais
sólida nos meios de comunicação, fatores que consideramos importantes para
fortalecer o nosso posicionamento junto ao cliente entrante, que já comprovou
oferecer grandes oportunidades de crescimento não só para as empresas
adquirentes mas também para os bancos.
Após essas palavras sobre nossa estratégia de curto e médio prazo passo a
palavra ao Clóvis que vai apresentar os números do 1T em maior detalhe. Por favor
Clóvis.
Sr. Clóvis Poggetti Jr.: obrigado Gouveia, bom dia a todos. No slide cinco vamos
falar sobre o crescimento do volume. Conforme já discutimos em calls anteriores,
com a migração do modelo multi-VAN para o modelo fulll acquirer a Cielo espera se
beneficiar da maior exposição nos volumes de crédito à medida que iniciamos a
captura das marcas Hiper e American Express, que operam nesse segmento.
Por outro lado, à medida que nossos concorrentes iniciam o processo de captura
da bandeira Elo, uma marca que opera tanto no crédito como no débito mas
principalmente exposta ao débito, estamos prevendo perder share nesse mercado
nas transações de débito.
Foi exatamente isso que aconteceu no 4T e novamente nesse 1T deste ano.
Nossos volumes de débito desconsiderando o produto Agro desaceleraram,
crescendo apenas 1,5% quando comparados aos 8,3% registrados no mesmo
período do ano passado. Por outro lado, os volumes de crédito aceleraram
aumentando 10,1% no 1T em comparação com os 9% do 1T17.
Aqui vale observar tanto o impacto da migração do modelo multi-VAN para o
modelo full acquirer como também a melhora geral do cenário macroeconômico. À
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medida que há uma melhora da situação macroeconômica, mais provável se torna
a recuperação do crédito.
Apesar do bom desempenho dos volumes com as taxas de crescimento
sustentadas em bons níveis e o crédito ultrapassando o débito, o que é positivo para
nosso yield, o lado negativo é que a pressão sobre nossa base de POS continua.
Fatores sazonais associados com o cenário de forte competição principalmente na
base da nossa pirâmide em lojistas e médio porte nos levou a registrar outra queda
no número de terminais.
Entretanto, é importante mencionar que alguns aspectos relevantes que justificam
essa contração: o continua crescimento dos nossos terminais Lio e de maior valor
adicionado tem ajudado a melhorar o mix impulsionando a penetração dos terminais
móveis e reduzindo a pressão sobre a receita de aluguéis.
Além disso, embora o ritmo de contração seja semelhante ao ritmo observado no
trimestre anterior, a tendência de receitas que temos registrado agora tem se
mostrado mais favorável, se beneficiando de melhor dinâmica de preços e
aumentando a geração de valor em base cliente por cliente. Isso não significa que
estamos satisfeitos com os números registrados; pelo contrário, estou apenas
salientando aqui alguns dos fatores positivos decorrentes dos esforços que temos
envidado para colocar a nossa base de terminais de volta nos trilhos de
crescimento. Há muito mais a ser feito e estamos confiantes que é uma questão de
tempo para apresentarmos números mais positivos.
No próximo slide podemos observar com maiores detalhes esses fatores positivos
que acabei de mencionar. No gráfico à esquerda temos o yield da receita que
registrou queda de 11 bps na comparação com o mesmo período do ano passado.
Essa pressão sobre o yield se deve essencialmente a receita de aluguel, que
registrou queda no período devido principalmente à compressão de nossa base de
terminais ao mesmo tempo em que os volumes continuam crescendo. Em função
da queda no numerador, receita de aluguel, enquanto o denominador segue
crescente, ou seja, o volume, registramos contribuição negativa de 8 bps em nosso
yield decorrente apenas do negócio de aluguel.
Além dos aluguéis o mix também segue nos impactando. Embora o crédito já tenha
ultrapassado o débito tanto do 1T18 como no 4T17, o carryover ainda é negativo
devido ao sólido crescimento do débito no período - mas o mais importante continua
sendo a contribuição proveniente do segmento grandes contas. Os volumes
provenientes dos grandes lojistas continuam apresentando melhor desempenho do
que os volumes dos clientes de pequeno e médio portes. Esse agora é o principal
fator negativo do mix em relação a nosso yield.
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Como destaque positivo os preços contribuíram com apenas 3 bps para a
contração observada no período, compensados pelo produto Receba Rápido, que
acrescentou 8 bps no 1T18 na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.
O que mais é mais relevante para nós na verdade é a evolução do nosso yield de
forma sequencial trimestre a trimestre.
Como vocês podem observar no gráfico à direita e o negócio de aluguel quando
comparado com o trimestre anterior contribuiu positivamente com 4 bps. Esse foi o
resultado de uma receita de aluguéis mais estável ao mesmo tempo em que os
volumes naturalmente desaceleraram de um trimestre para outro em função da
sazonalidade.
O mix durante o trimestre não teve nenhuma contribuição para o yield já que o
crescimento mais acelerado do crédito em relação ao débito foi compensado por
melhor desempenho no segmento de grandes contas em comparação com o varejo.
Complementando o que já observamos na comparação anual o nosso produto
receba rápido continua impulsionando nosso yield, adicionando 3 bps ao número
geral.
Como fator negativo no trimestre que parcialmente compensou as tendências mais
positivas, inclusive aquelas relacionadas aos preços, tivemos um aumento de ISS.
Em vista da nova estrutura regulatória para a cobrança dos impostos sobre serviços
no Brasil, a companhia decidiu provisionar de forma conservadora e até o nível mais
alto possível o imposto sobre serviços a ser pago. Enquanto a questão ainda está
sendo discutida pelas autoridades e uma nova forma de arrecadação do imposto
sobre serviços sendo discutida nos tribunais, a companhia continua provisionando
esse imposto de forma conservadora, e isso infelizmente tirou 2 bps do nosso yield
no trimestre. Excluindo esse aumento no ISS o yield da receita teria sido maior na
comparação com o trimestre anterior.
Passando agora para o slide 7 temos nossos custos e despesas operacionais, que
mais uma vez estão sob controle. Os custos e despesas aumentaram 1,9% em
comparação com o 1T do ano anterior, refletindo os contínuos esforços da
companhia no sentido de atingir a estrutura corporativa mais eficiente possível
mesmo diante de cenário competitivo mais desafiador. Mesmo com o declínio mais
lento de nossa receita em comparação com os trimestres anteriores, esse ainda é
o principal fator declínio do nosso Ebitda, que registrou queda de 9,8% na
comparação um ano contra ano. Como resultado nossas margens registraram
queda de 2,6 p.p. na comparação com mesmo período do ano anterior.
Nosso lucro líquido por outro lado ficou em R$ 1 bilhão, praticamente estável na
comparação com o 1T17 e influenciado principalmente pelo processo
desalavancagem financeira da companhia, que ajudou a sustentar nosso resultado.
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Durante o trimestre vale observar que registramos item não recorrente de R$ 75
milhões e que positivamente impactou nosso resultado. Nosso passivo fiscal de
feridos no balanço patrimonial da "Merchant e" foi atualizado em função das
menores alíquotas de impostos nos EUA, gerando ganho extraordinário. Excluindo
esse item nosso lucro líquido teria somado R$ 938 milhões, queda de 7% na
comparação com mesmo período do ano anterior.
No próximo slide de número 8 discutimos brevemente a contribuição positiva da
Cateno. Após as tendências observadas nos trimestres anteriores o crescimento do
volume continua atingindo bons níveis com aumento de 7,1% na comparação ano
a ano, resultando em expansão saudável da receita bruta, que foi parcialmente
compensada pelo aumento do ISS relacionado à nova estrutura regulatória.
As iniciativas implementadas para redução dos custos ainda ajudam a estimular o
desempenho operacional com crescimento de 14% do lucro na comparação anual.
Consequentemente o lucro da Cateno representou 11,8% nos resultados
consolidados da Cielo.
E por fim passamos para o slide 10 onde apresentamos o nosso guidance. Ajustado
para os volumes capturados segundo o modelo multi-VAN a Cielo registrou
crescimento de 8,2% na comparação com mesmo período do ano passado,
ligeiramente acima do nosso guidance entre 5 e 7 para 2018, devido principalmente
ao crescimento mais acelerado do crédito observado no trimestre, que foi
compensado parcialmente pela desaceleração do débito.
Caso esse ritmo sólido se mantenha nos próximos trimestres nós naturalmente
vamos considerar revisar o guidance para o crescimento de volumes em 2018.
No que diz respeito aos custos e despesas registramos queda de 4,1% no ano a
ano quando ajustados pela maior remuneração das bandeiras desde o início do
3T17. Apesar de entendermos que isso é resultado de nossos esforços contínuos e
do nosso comprometimento com um aumento da eficiência, queremos ressaltar que
os números dos próximos períodos deverão ser menos favoráveis, considerando
que já atingimos base de comparação baixa e também o aumento esperado para
algumas despesas daqui para diante, principalmente marketing. Dessa forma
mantemos o aumento de 2 a 4 de nossos custos e despesas ajustados em 2018.
Em relação a nosso Capex ainda estamos um pouco distantes da nossa meta de
300 a 400 milhões, pois a maior parte dos investimentos deverá ocorrer nos
próximos trimestres e principalmente no 2S deste ano.
Encerro aqui apresentação e vamos agora à sessão de perguntas e respostas.

Sessão de Perguntas e Respostas
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Operadora: Senhoras e senhores iniciaremos agora sessão de perguntas e
respostas. Para fazer uma pergunta por favor digitem asterisco um e para retirar a
pergunta da lista digitem asterisco dois.
Nossa primeira pergunta vem de Lucas Lopes, Credit Suisse.
Sr. Lucas Lopes: bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta.
Eu queria abordar o tema de afiliação bancária. A gente viu nesse ano a companhia
anunciando o aumento de incentivo para os bancos parceiros e mais recentemente
o lançamento do POS co-branded com o Bradesco.
Essas iniciativas devem ser acompanhadas, vocês esperam, de maior
engajamento dos bancos parceiros na distribuição de POS, como por exemplo o
maior peso de distribuição de terminais da companhia nos programas de metas dos
bancos?
Eu pergunto porque se tem dito que a afiliação bancária tem perdido relevância na
distribuição. Eu queria entender até que ponto isso é conjuntural, menos apetite de
crédito para pequenas empresas dos bancos, ou é estrutural em função do cenário
competitivo talvez mais adverso.
Uma segunda pergunta se me permitem é sobre payout. Um dos destaques
positivos do trimestre é a posição de caixa da companhia eu queria entender se
internamente vocês já discutem o aumento de payout já para esse semestre por
exemplo para 95%, obrigado.
Sr. Eduardo: Lucas obrigado pela pergunta. Primeiro todo esse processo de
engajamento dos distribuidores faz parte do movimento de trazer mais POS, mais
cliente ativo. Então a gente vem realmente fazendo um trabalho conjuntamente com
os bancos, esse é um ativo que a Cielo tem em relação ao mercado, de trazer mais
senso de pertencimento, de engajamento e fazer com que isso traga maior volume
de clientes para a gente.
Então realmente a base, outros canais nos últimos anos cresceu muito e a gente
realmente espera com toda essa medida apoiada por essa campanha intensa de
funcionamento da Cielo no mercado faça com que esse número de credenciamento
seja bem vigoroso a partir de então.
Então isso faz parte sim de uma estratégia de trazer maior engajamento nos bancos
na questão de novos clientes.
Em relação a payout a gente vem discutindo isso internamente, esse é um assunto
que é recorrente nas nossas discussões e assim que a gente tiver alguma
informação mais precisa a gente devolve imediatamente para vocês.
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Sr. Lucas: obrigado Gouveia.
Sr. Eduardo: obrigado a você Lucas.
Operadora: a próxima pergunta vem de Thiago Kapulskis, BTG Pactual.
Sr. Thiago Kapulskis: bom dia pessoal, obrigado pela oportunidade de perguntar.
Acho que só antes de fazer as perguntas eu queria elogiar o release e
apresentação, acho que ficou bem mais clara em relação às últimas e também a
divulgação do resultado cedo também ajuda bastante a gente como vocês fizeram
dessa última vez.
Agora indo para as perguntas eu tenho duas, uma follow up dessa última pergunta
em relação à distribuição. Eu queria entender um pouco como vocês olham a
distribuição para esse mercado mais vamos dizer do MEI, à parte bem de baixo da
pirâmide, porque esse cliente ao meu entender ele não é o cliente típico do banco.
Então muitas vezes o banco ele não faz tanto dinheiro nesse cliente.
Como é que vocês estão pensando em trabalhar a distribuição nesse sentido? Eu
entendo que tem todo o incentivo para os bancos, mas vocês acham que têm uma
plataforma on line por exemplo robusta, que possa ser escalável como caso de um
dos competidores nesse mercado? Se vocês acham que isso pode ser uma
vantagem esse isso é algo que vocês estão pensando para a estratégia com a Stelo,
enfim, nesse mercado.
A segunda pergunta que eu tenho é em relação às campanhas de marketing. Vocês
fizeram uma campanha bastante grande em abril eu imagino que seja a primeira de
muitas que vocês estão fazendo. Então só queria entender um pouco melhor a
estratégia, o que a gente deve olhar para frente em relação a essas campanhas, se
elas vão ser mais direcionadas para a base da pirâmide mesmo, se vai ter algo um
pouco diferente também para o topo da pirâmide, enfim, como é que vocês estão
pensando isso e inclusive se isso pode envolver também alguma estratégia de preço
diferente também, como a gente tem visto algumas promoções não só de vocês
quanto de outros concorrentes maiores. É isso, obrigado.
Sr. Eduardo: Thiago obrigado pelas duas perguntas, deixa eu começar pela
primeira. A gente já tem o site da gente super ativo, como um grande canal de
afiliação. A gente faz investimento que ele é invisível mas é um investimento forte
em redes sociais, em add word, para gerar um fluxo e tráfego via esses canais, por
exemplo, on line, via afiliação.
Por outro lado a gente acredita que tem uma base de relacionamento bancária com
pessoa física e o micro empresário muito forte principalmente nos bancos sócios da
gente. Então tem uma oportunidade enorme de engajamento para essa base da
pirâmide que frequenta agência, que está lá o tempo todo interagindo com seu
gerente de conta.
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Então todo esse movimento que foi feito num esforço mais forte de geração de
fluxo, tráfego, a criação de um diálogo com o mercado via campanha de marketing
reforçando os canais digitais da própria Cielo, ela vem junto complementada com
esse maior engajamento, com esse maior funcionamento nessa relação bancária.
Então a gente acha que tem aqui um push, uma força que a gente vem fazendo não
só no on line mas também no on line mais essa distribuição porta a porta no contato
tanto na agência como na... como uma força própria da Cielo - e a gente acha sim,
acredita e tem certeza que essa relação da pessoa física e do MEI no banco ela
ainda é muito forte, essa a primeira pergunta.
E a segunda a gente vai sim continuar, a gente tem todo um planejamento para
esse ano e a gente vai juntar duas estratégias: uma é uma estratégia um pouco
mais forte de vender o produto como foi esse primeiro.
A gente investiu forte num produto vencedor, que é o Cielo Controle. O Cielo
controle traz simplificação, descomplica a vida da conciliação do cliente, ele é fácil
de entender, vendeu 30 e recebeu 30 e no final do mês e paga simplesmente uma
mensalidade em função da franquia de volume. Então esse é um produto simples
para a base.
Do outro lado tem algumas diferenciações por exemplo como o Lio, e a gente vai
começar a trabalhar também diferenciação e inovação como um pilar da Cielo junto
com colocação de produto no mercado.
Sr. Thiago: tá ótimo Gouveia obrigado pelas respostas.
Sr. Eduardo: obrigado, um prazer falar contigo Thiago.
Operadora: nossa próxima pergunta vem de Alexandre Spada, Itaú BBA.
Sr. Alexandre Spada: oi bom dia a todos, obrigado por aceitarem a pergunta. Eu
queria entender um pouquinho melhor o ISS. Pelo que eu entendi das
considerações iniciais vocês passaram a provisionar, ou seja, vocês estão
despesando ISS como se fosse no topo da tributação permitida mesmo sem ter
certeza ainda de como será essa tributação depois que todo o aparato operacional
estiver pronto para ser operado.
Primeiro eu queria confirmar se esse entendimento é correto, e se ele for correto eu
queria entender de vocês se a Cielo já fez algum tipo de estudo interno levando em
consideração as alíquotas praticadas pelas principais praças do Brasil e os volumes
que a Cielo tem em cada praça, e se dá para ter algum tipo de ideia de qual deveria
ser o ISS recorrente que a empresa irá pagar, como ele se compara a esse número
agravado que vocês bookaram agora quando finalmente tudo estiver no lugar com
relação a essa cobrança, obrigado.
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Sr. Clóvis: oi Spada tudo bem? Seguinte: a gente ao longo do 1T pagou ISS,
conforme a lei dizia era para pagar em todas as cidades onde você tem um POS
operante e isso por algum tempo não foi possível, nem todas as cidades tinham
legislação aplicável e isso limitava o total cumprimento da regra. Se pagava onde
era possível e provisionava a diferença.
A partir do momento em que se teve a liminar a lei foi suspensa, a companhia volta
a recolher o ISS na cidade de Barueri no seu montante total, vamos chamar assim,
e provisiona a diferença na alíquota máxima. Isso é como estamos fazendo.
Com relação à segunda parte da questão com o estudo sim, nós temos esse estudo
considerando volumetrias e onde a gente está posicionado. Isso faria com que o
ISS ficasse pouco abaixo do limite máximo de 5%.
Sr. Alexandre: então ele seria um pouquinho inferior ao que foi bookado nesse
1T?
Sr. Clóvis: isso.
Sr. Alexandre: Você tem ideia de quantos basis? Obviamente estou perguntando
para a gente conseguir azeitar nossas projeções da melhor forma possível.
Sr. Clóvis: é pouco, é pouco.
Sr. Alexandre: tá bom. Então dá para assumir que o patamar atual possivelmente
vai se perpetuar?
Sr. Clóvis: isso.
Sr. Alexandre: tá bom, obrigado Clóvis, super claro. Se me permite uma outra
pergunta esses terminais co-branded o Bradesco já está fazendo, Banco do Brasil
e Caixa provavelmente começarão também.
Eu queria entender se existe algum tipo de compensação diferenciada para esse
tipo de terminal quando a gente compara terminais que são Cielo, que são os
tradicionais que são afiliados pelos bancos ou se quando a gente pensa em
incentivos dados pelos bancos não existe nenhum - para os bancos pela Cielo - não
existe nenhum tipo de diferença se o terminal é co-branded, se o terminal é
tradicional?
Sr. Eduardo: Gouveia falando, obrigado pela tua pergunta. Não tem nenhuma
diferença. Os economics no terminal envelopado são os mesmos de um terminal
Cielo, Cielo puro. Na verdade é um movimento muito mais de engajamento e de
criar os clientes afiliados que têm distribuidor e a gente trazer para esse distribuidor
um senso de engajamento, de pertencimento maior. O terminal é para esse
distribuidor um senso de engajamento, de pertencimento maior.
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Aquele terminal é, faz parte de uma estratégia de distribuição daquele banco,
daquele distribuidor ou de um parceiro. Tem parceiros que não banco que tem uma
relação de co-branding com a gente já.
Então essa é a intenção, ou seja, é muito mais criação dessa percepção e de
criação desse movimento do que qualquer impacto econômico. Tanto faz para a
Cielo o terminal ser um terminal com máscara ou sem máscara, o economics é o
mesmo.
Sr. Alexandre: tá. E os terminais co-branded eles vão ser vendidos e alugados?
Sr. Eduardo: alugados.
Sr. Alexandre: então os vendidos vão ter somente o label da Stelo?
Sr. Eduardo: a princípio sim.
Sr. Alexandre: tá legal obrigado.
Sr. Eduardo: obrigado Spada, um prazer falar contigo.
Operadora: a próxima pergunta vem de Rafael Frade, Bradesco.
Sr. Rafael Frade: bom dia a todos. Duas perguntas, uma com relação à migração
dos volumes com o modelo VAN. Eu vi que nem todo o volume de débito ainda foi
migrado, queria entender um pouco se por exemplo outros adquirentes ainda estão
fazendo parte do volume como VAN e parte como MDR ou na verdade são alguns
adquirentes que ainda não estão passando como MDR, se pudessem dar uma
visibilidade com relação a isso.
E do lado de crédito quanto vocês já estão capturando em full MDR versus VAN de
Hiper e Amex.
A segunda pergunta é com relação à antecipação de recebíveis. Em oportunidades
anteriores a gente falando sobre como tem evoluído a questão de taxas na
antecipação, vocês comentaram que tinham sentido muito pouca pressão
principalmente nos pequenos estabelecimentos com relação a isso.
Eu queria entender o quanto a redução que a gente viu nesse trimestre ela se deve
muito mais a mix ou também a gente está começando a haver uma pressão de
preço nessa linha, obrigado.
Sr. Eduardo: eu vou começar Frade e depois vou passar para o Danilo que está
aqui com a gente e que cuida de toda a parte de estratégia de Arv, é o diretor de
produtos... da companhia.
Em relação á full adquirência começou efetivamente em outubro do ano passado,
então ele teve grande parte do volume já foi migrado, então ele teve realmente uma
adequação no final do ano e isso tem um impacto mais para o fim do ano passado
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e nesse período agora do 1T, e agora ele começa a minguar, começa agora a fazer
a cauda longa.
Isso vale para principalmente para os pequenos, os pequenos basicamente já
migraram todos e agora têm os ajustes de alocação de arquivos, dependendo do
grande cliente tem adequação sistêmica de conciliação, de particularidades que tem
que ser feita cliente a cliente.
Mas a gente também já capturou boa parte nos pequenos clientes de Amex e Hiper
estamos andando também da mesma forma do mercado adaptando e tombando a
parte de Amex principalmente em grandes contas. Então boa parte do volume que
já foi, Frade, e agora é muito mais a cauda longa que está sendo migrada.
Sr. Danilo XXX: Frade, Danilo. Em relação ao Arv a gente pode observar mais nos
grandes clientes principalmente quando a gente precificação em percentual de CDI
como a taxa, a Selic caiu, acaba tendo uma pressão, um spread natural, até
matemático - mas também tem sim uma pressão sim maior nos grandes e nos
médios.
Sr. Rafael: entendi, perfeito, obrigado.
Sr. Eduardo: obrigado a você Frade.
Operadora: a próxima pergunta vem de Eduardo Nishio, Banco Plural.
Sr. Eduardo Nishio: bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Minha primeira
pergunta é em relação ao yield. A gente viu uma evolução sequencial boa tri a tri,
positiva na parte de aluguel. Com essa campanha nova que vocês estão fazendo
eu vi que vocês estão fazendo alguns descontos na parte de maquininhas.
Eu queria saber se isso vai ter impacto provavelmente no 2T em relação a esse
item particular que é o aluguel, e como a gente pode ver o aluguel ao longo do ano,
se a gente vai ver uma pressão ainda maior nos yields por conta dos descontos de
aluguel ou não.
E ainda em relação à campanha de vocês, o Cielo Com Tudo, eu queria saber qual
a ordem de grandeza das despesas de marketing que a gente pode esperar.
Minha segunda pergunta é em relação aos novos produtos. A partir, como o próprio
Gouveia mencionou, a partir do meio do ano passado vocês começaram a fazer o
rollout de vários produtos novos, acho que provavelmente com um impacto que esse
ano.
Eu queria saber se existem mais produtos planejados para lançamento nesse ano
e ano que vem, enfim, quais são as perspectivas para novos produtos, se tem
alguma coisa interessante vindo em termos de algum pouco diferente. Se pudessem
dar um pouco de cor eu agradeceria, obrigado.
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Sr. Victor Schabbel: obrigado Nishio, Victor aqui falando. Vou começar primeiro
com a parte de market e produtos e depois a gente volta para seus pontos de base
de POS e yield. A gente está trabalhando aqui para entrar ou iniciar o processo de
lançamento de novos produtos e soluções agora que a gente voltou para a grande
mídia em abril.
Então o mercado tem que entender isso como o início de um processo. Então a
gente está só começando a preparar o mercado com todas as soluções que a gente
almeja prover visando o quê? Um termo que a gente tem usado muito internamente:
customização em massa, ou seja, a gente quer oferecer as melhores soluções para
cada tipo de segmento e a gente quer atender a todo tipo demanda.
Então obviamente que para fazer isso a gente precisa preparar a nossa base de
clientes para reduzir ao máximo qualquer tipo de potencial para canibalização que
venha a ter entre os produtos. Então é por isso que a gente veio fomentando o Cielo
controle agora com essa primeira grande campanha - é a primeira, não é a última e
não é só ela; então daqui para frente vocês vão ver a gente mais intensamente na
mídia com mais produtos.
Então o pipeline é bastante rico. A gente já começou esse rollout mais forte de
produtos já a partir de meados do ano passado por consequência do
desenvolvimento interno que a gente vinha fazendo, a nova plataforma de TI que
nos permitiu fazer um rollout mais intenso de produtos. Então isso é uma
consequência natural e a gente vai intensificar isso.
Com relação a despesas de marketing, para te dar uma referência ano passado a
gente teve despesas de marketing e vendas. Não é só o marketing de televisão por
exemplo; tem parcerias aqui com clientes que também impactam essa linha. Mas
vendas e marketing totalizaram ano passado 189 milhões. No ano anterior, em 2016
foram 320 milhões.
O que a gente está sinalizando é o patamar de 2016 é muito mais razoável que o
de 2017, até porque ao longo dos últimos trimestres a gente avaliou e tomou a
decisão de ir mais intensamente para a mídia seguindo uma estratégia que foi
desenhada ao longo dos últimos trimestres. Então os patamares ainda vistos ao
longo do 1T são baixos, a tendência é que eles subam bem nos próximos trimestres,
é por isso que a gente reitera nosso guidance de gastos totais e também, que como
vocês viram veio por enquanto bem abaixo do que a gente estava sinalizando.
Sr. Eduardo: eu tenho um ponto que é importante, que é essa parte de inovação.
Então a gente está num trabalho super forte de customizar massivamente,
customização em massa, de encontrar para cada nicho, para cada segmento, qual
é o produto adequado empacotado de forma diferente.
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Por exemplo, o Cielo controle é isso. Para um cliente de baixo volume a gente
consegue simplificar toda a relação com o cliente pagando em D2, incluindo a
máquina e a taxa, um valor fixo de mensalidade. Então isso ajuda para esse
entrante passar aceitar cartão.
Então a gente vem, pode esperar que a gente vem com um rol de lançamentos
tanto em serviço, empacotando em produtos novos.
Sr. Eduardo Nishio: perfeito. Em relação ao yield?
Sr. Victor: no que diz respeito à base de POS e yield que você mencionou, Nishio,
nossos esforços são naturalmente para a gente voltar apresentar crescimento em
algum momento como o Clóvis destacou no começo da apresentação.
Então a gente está com toda a força, engajamento da nossa equipe de vendas
justamente para reverter as tendências que a gente vem apresentando nos últimos
trimestres. A campanha de marketing bem também nessa linha, então para que em
algum momento a base de POS volte a crescer se sequencialmente e isso nos traga
benefícios na receita de aluguel.
Esse talvez seja o principal fator que a gente tem que acompanhar no que diz
respeito ao yield, porque a gente tem visto que nos demais fatores a tendência já é
mais favorável. A precificação de MDR já vem numa tendência mais favorável, a
gente tem o próprio receba rápido que tem contribuído e vai continuar seguindo
dessa forma.
Então objetivo da companhia é que a gente entre o mais rápido possível num
processo de estabilização desse yield com eventual retomada e até algum
incremento a depender de efeito de mix como crédito crescendo mais que débito,
em algum momento o segmento de varejo ou contas menores crescendo mais
fortemente em relação a grandes contas.
Então o esforço é para que a tendência do yield assuma trajetória mais favorável,
e acho que a gente está chegando perto desse momento.
Sr. Eduardo Nishio: perfeito. Só se me permite um follow up nessa questão do
yield. Em relação a aluguel em específico vocês conseguem ver alguma
recuperação agora esse ano o vai ser algo mais para o ano que vem a recuperação
chegar nas outras linhas, mix, enfim, os outros produtos que vocês estão lançando,
o próprio receita rápida? Se você pudesse dar um pouco de cor nesse sentido?
Sr. Eduardo: Eduardo acho que é uma combinação de fatores. A gente está
apostando no crescimento do varejo mais fortemente. O crédito ajuda a compor a
parte de receita de comissão, e tem todo um movimento de afiliação em curso.
Então tem um engajamento muito forte da nossa força comercial no campo, e é
essa combinação.
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Não tem fator só; tem um grupo de fatores que a gente está empurrando todos eles
ao mesmo tempo para que esse negócio realmente dê o resultado que a gente
espera.
Sr. Eduardo Nishio: perfeito muito obrigado.
Sr. Eduardo: obrigado a você.
Operadora: próxima pergunta Felipe Salomão, Citibank.
Sr. Felipe Salomão: oi bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de fazer
perguntas. Eu tenho duas perguntas na verdade, vou fazer a primeira e depois eu
faço a segunda.
Esse trimestre a gente notou uma queda relevante na receita de pré-pagamento, e
imagino que isso aconteceu para a indústria como um todo e tem a ver com aumento
de competição bancária, a queda de taxa de juros e por aí vai. Nós sabemos que
para os menores players o pré-pagamento é fundamental para a rentabilidade.
Então por conta disso eu queria perguntar para vocês se nós já estamos... se vocês
já estão vendo a competição um pouco mais racional em termos de MDR e também
descontos concedidos no aluguel de POS agora que a rentabilidade dos menores
preços deve estar um pouco mais pressionada por causa da queda de receita de
pré-pagamento. Essa é minha primeira pergunta.
Sr. Eduardo: obrigado Felipe. Sendo muito direto contigo ainda não. A gente
realmente... o mercado anda muito ativo nesse aspecto e a gente não tem ainda um
arrefecimento na base, principalmente nos pequenos - de novo reiterando nosso
speech, a gente vê um pouco mais de racionalidade quando a gente vê em grandes
contas, os grandes players do mercado, um pouco mais de competição, uma
competição mais forte, mais agressiva.
Na base então para ser muito direto contigo a gente não vê nenhum arrefecimento
por conta dessa queda de receita do Arv... nas outras linhas.
Sr. Felipe: obrigado, legal, obrigado pela resposta. Minha segunda pergunta eu
queria entender o quão disposta a Cielo estaria hoje de lançar um POS vendido e
não alugado, com solução de conta digital ou cartão de pré-pagamento, que é uma
solução que alguns players oferecem; mas pelo que eu entendo a Stelo ela é
associada à conta bancária, você recebe os recebíveis na sua conta, enfim, do
banco que fez a venda, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil.
Então vocês considerariam ou estão considerando algum produto nesse sentido?
Sr. Eduardo: Salomão a gente já tem esse movimento em curso, por exemplo o
pré pago Stelo para isso. Hoje está ligada a um... mas... produto e daqui a pouco
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você vai ver a Stelo creditando no pré-pago, uma solução para esse lojista mais
informal ou que não tem conta corrente.
Então a gente vai usar esse veículo, essa ferramenta da Stelo para a venda
terminal bancário ou não. Essa é a evolução natural do sistema.
Sr. Felipe: legal, obrigado Gouveia.
Sr. Eduardo: obrigado a você Salomão, um prazer falar contigo.
Operadora: com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar
asterisco um.
Na próxima pergunta vem de Rafael Frade, Bradesco.
Sr. Rafael Frade: obrigado por pegarem mais uma pergunta minha, é só um... eu
vi talvez em algumas notícias com a imprensa que além do cartão, da maquininha
co-branded com o Bradesco e o Banco do Brasil eventualmente vocês podem estar
fazendo com a Caixa também.
Há algum tempo já existe uma discussão sobre se poderia ter uma parceria com
pouco mais forte com a Caixa. Então se vocês pudessem falar existe mesmo esse
projeto de fazer o co-branded e isso implica em alguma mudança, eventual
mudança de relacionamento com a Caixa?
Sr. Eduardo: Frade na verdade a gente está ofertando essa opção. Deixa eu só
lembrar de novo: o terminal envelopado é um terminal Cielo, com os ativos Cielo,
com logística Cielo, os economics Cielo. Ele não é vendido; ele é um terminal Cielo
alugado.
Então o Bradesco está, por exemplo, alugando um terminal da Cielo encapado com
a marca dele, co-branded com a marca Cielo. Então isso está no mercado, e por
exemplo a gente tem conversado com outros parceiros de distribuição porque a
gente acredita que esse movimento traz um ativo novo e traz um envelopamento e
um senso de pertencimento.
Isso foi baseado na solução que a gente teve com a BR Distribuidora para ser muito
transparente com você, Frade, e a gente percebia que aquele terminal ele tinha um
senso de pertencimento ao posto de gasolina.
Então foi inspirado nesse movimento e a gente disse pode ser uma sacada bacana
e vamos testar, e aí o primeiro banco que se habilitou a fazer foi o Bradesco e a
gente está conversando com os outros bancos, inclusive com a Caixa.
Sr. Rafael: perfeito, obrigado Gouveia.
Sr. Eduardo: obrigado a você Frade.
Operadora: a nossa próxima pergunta vem de Frederic de Mariz, UBS.
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Sr. Frederic de Mariz: bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu tenho um
follow up de uma pergunta. Num follow up que acho que vocês comentaram um
pouco mais cedo que vocês estavam esperando retomar uma trajetória mais
favorável no yield, eu não sei se entendi muito bem esse comentário.
A gente via a partir de abril outros players na adquirência sendo bem mais
agressivos no MDS. Então queria entender um pouquinho como é que essa
trajetória poderia acontecer ou para quando vocês estão esperando ela.
A segunda pergunta tem a ver com regulação. Teve muito barulho, muitos
comentários na imprensa do BC e eu queria saber o que vocês estão vendo de mais
atual, de mais atualizado em particular no tema do D+28 e no tema da travação
também, obrigado.
Sr. Eduardo: Frederic obrigado pelas perguntas. A gente demonstrou no bridge; o
impacto de MDR no yield teoricamente é um impacto menos sensível, ele vem mais
sensível pela receita dia aluguel. Então todo esse movimento de pushing que vem
sendo feito é para que a gente consiga recuperar parte dessa receita com
credenciamentos novos e com pacotes novos.
Então tem um impacto de mix forte, mais grandes contas em menos varejo, e a
gente acha que todo esse movimento que tem sido implantado agora isso vai ter
uma solução no médio prazo para, como o Victor falou anteriormente, ter uma
sequência de recuperação desse yield.
Então ele vem mais, e tua pergunta era tem mais agressividade de MDR? Não, o
MDR importa relativamente pouco, está relativamente mais controlado. A grande
pressão yield vem realmente de mix de grandes contas, mix de produtos e
principalmente mix de aluguel, que impactou 8 bps.
Regulação a gente está muito perto do regulador, então estamos acompanhando
de perto, junto inclusive com a Abecs, e a gente tem discutido muito a parte do
(incompreensível 50:51), que veio para estimular esse segmento e trazer um pouco
mais de penetração.
A gente acha que isso traz mais vendas, traz mais adesão, e ultimamente a gente
tem visto trava parcial como uma coisa que vem sendo trabalhado fortemente, e do
nosso lado isso é bom para o adquirente porque a gente trava realmente o valor
daquela operação.
Então estamos trabalhando muito junto do regulador para que a gente consiga
ajudar e fazer com que esse mercado fique cada vez mais aberto, mais competitivo
e saia de um patamar de penetração de 32% no consumo brasileiro para 50%, 60%,
e aí a pizza fica maior e a gente participa desse bolo e come um bolo maior do que
é hoje.
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Sr. Frederic: perfeito e muito obrigado.
Sr. Eduardo: obrigado a você.
Operadora: próxima pergunta Gabriel da Nóbrega, UBS.
Sr. Gabriel da Nóbrega: bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de
fazer perguntas. Eu gostaria de falar um pouco talvez sobre aquisição de
companhias.
Dado agora que vocês estão pouco alavancados e até pensando em levar o payout
eu gostaria de saber se faz sentido para vocês comprar alguma empresa de tech
ou até alguma empresa do setor, eu pergunto isso porque a gente tem visto nos
noticiários na Argentina no último mês que a Cielo poderia estar pensando em
comprar adquirentes de lá, ou será que talvez até faz sentido vocês fazerem algum
desinvestimento de algum ativo de vocês, obrigado.
Sr. Eduardo: Gabriel deixa eu também e muito direto ao ponto: a "Merchant e" a
gente está sempre olhando oportunidades no mercado americano para desinvestir,
fazer um choque de ação, enfim.
O grande benefício da "Merchant e" era por exemplo ara arquitetura e implantação
do sistema BOB, e a gente começou a fazer isso no meio do ano passado essa fase
de arquitetura, de construção e isso está concluído. Então só olhando esse lado de
companhia que a gente tem hoje que a gente avalia qualquer oportunidade
desinvestimento, principalmente lá fora.
No mercado brasileiro a gente está sempre olhando, principalmente companhias
que possam agregar solução e agregar valor na nossa proposta de entrega ao
nosso cliente. Então tem muita empresa nascendo. A gente hoje tem uma ação
efetiva junto a startups. A gente tem lá uma sala e dentro do InovaBra olhando esse
mercado de tech, de startups, enfim, vários segmentos como toda a parte de box,
de inteligência artificial, toda a parte de analytics.
Então tem várias ofertas que podem trazer aceleração na proposta de valor Cielo
e a gente está sempre olhando, a gente tem uma área ativa de M&A que está
sempre prospectando e olhando essas oportunidades.
Sr. Gabriel: tá ótimo, obrigado.
Sr. Eduardo: valeu Gabriel, obrigado.
Operadora: a nossa próxima pergunta vem de Alexandre Spada, Itaú BBA.
Sr. Alexandre Spada: oi, obrigado por aceitarem mais uma pergunta. Com relação
aos preços praticados no segmento de aquisição de recebíveis a gente está
observando nos últimos trimestres uma migração de parte desse volume para o
produto receba rápido, e me parece natural que esse seja o volume dos menores
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clientes que a Cielo tem que são justamente aqueles que deveriam pagar os
maiores preços.
Ainda assim o preço da Cielo continua razoavelmente alto quando a gente compara
a patamares históricos, pelas nossas contas o preço da Cielo nesse 1T e ainda foi
superior a 3x a Selic.
A pergunta é quando a gente olha para o passado durante muito tempo o preço
cobrado pela Cielo ficou próximo de 2x Selic; mais recentemente em interações que
a empresa vinha tendo com mercado falava-se em um número talvez como uma
espécie de target de 2,5x para a gente trabalhar nas nossas modelagens.
Minha pergunta é dado que a gente está observando essa migração para o produto
receba rápido faz sentido ainda pensar nessas 2,5x como um patamar a ser
eventualmente buscado pela empresa como algo mais recorrente daqui mais alguns
trimestres ou essa migração pode eventualmente causar o fazer com que esse
patamar fique um pouco inferior? Obrigado.
Sr. Eduardo: Spada deixa eu te dar uma visão um pouco mais estratégica desse
produto. Então primeiro ele muda o mix de preço em função de mix de cliente. Então
a gente vê hoje uma participação no passado mais forte de grandes contas, e isso
fez com que por exemplo o preço na média ele ficasse um pouco mais baixo, e
agora a gente vê uma participação mais forte de pequenas contas e a gente precisa
crescer realmente esse produto. A gente vem migrando ele para o receba rápido
que é um produto mais simples, mais fácil do cliente estar com fluxo de caixa na
mão dele automaticamente.
Então a gente busca sim uma redução, isso tem um movimento ativo de criar mais
volume com preço mais justo, mais adequado. Então essa é nossa busca. Faz
sentido estamos trabalhando para isso. Lembra que quando a Selic cai eu tenho
várias grandes contas que estão interessadas na Selic na antecipação e isso puxa
rapidamente o preço para baixo.
Então faz sentido sim. Lembra que a gente está fazendo do outro lado estratégico
um movimento muito forte da companhia de trazer novas contas na base da
pirâmide, e isso ajuda também essa linha de receita.
Sr. Alexandre: ok, mas esses caras que entram na base da pirâmide não acabam
mais naturalmente migrando para o receba rápido dada característica deles?
Sr. Eduardo: claro, claro; mas tem muito cliente que entra no modo tradicional que
é esse cara que talvez não seja base ou micro, mas é um pouquinho acima da base
e aí ele entra no fluxo normal recebendo com trinta dias. Então é esse mix. Quando
ele entra ele entra no receba rápido ou realmente recebendo com trinta.
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Sr. Alexandre: então pelo que eu entendi vocês não parecem imaginar que o
patamar volte para esse histórico de algum tempo atrás de 2x, mas ainda assim
vocês acham que do patamar atual a gente ainda deveria esperar algum tipo de
queda no preço ou vocês acham que esse patamar ele é sustentável?
Sr. Eduardo: claro, vai cair, ou seja, a gente realmente vem fazendo um trabalho
de adequação de preço do Arv a mercado então a gente acha sim que vai cair do
patamar atual.
Sr. Alexandre: tá ótimo, obrigado Gouveia.
Sr. Eduardo: obrigado a você Spada.
Operadora: com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar
asterisco um, estrela um.
A próxima pergunta vem de Felipe Salomão, Citibank.
Sr. Felipe Salomão: oi gente, obrigado por mais uma pergunta, é uma pergunta
sobre a base de POS que continua caindo. Eu queria saber se vocês têm alguma
estatística sobre o motivo que levou o cliente a devolver o POS, quer dizer, vocês
sabem por exemplo 30% dos clientes devolveram POS por que migraram para um
competidor que estava oferecendo uma solução de aluguel também, mas mais
barata; ou 40% migrou para um competidor que vende POS; ou por exemplo outro
caso 20% migrou, quer dizer, 20% dos clientes devolveram o POS porque ele era
redundante, ele só tinha porque ele queria aceitar Elo? Vocês têm alguma
estatística sobre os motivos da queda da base do POS? Essa é minha pergunta.
Sr. Eduardo: Salomão obrigado pela pergunta. Temos sim, a gente acompanha de
perto esse negócio, é um composto de vários motivos. A gente vê uma aceleração
ainda forte decorrente do modelo full acquirer, que por exemplo ele tinha um POS
e quando pode realmente devolver ele realmente devolver. Então foi uma devolução
de base.
Eu tenho um número aqui gravado na minha cabeça que eu posso passar para
você, que hoje em torno de 30% é mortalidade, então tem essa pesquisa; e o resto
essa combinação de full adquirência, o cara já era cliente meu compartilhado com
outro adquirente e devolve a minha ou devolve do outro; essa parte de competição.
Então é um novo modelo de aluguel versus compras.
O que eu posso dizer a você é que a gente está realmente bem empenhado e
comprometidos com toda a força comercial, com os bancos para dar uma resposta
rápida com relação a esse tipo de movimento.
Sr. Felipe: maravilha, obrigado Gouveia.
Sr. Eduardo: obrigado a você Salomão, um abraço.
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Operadora: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Gostaria de passar a palavra ao Sr. Eduardo Gouveia para as considerações finais.
Por favor Sr. Gouveia pode prosseguir.
Sr. Eduardo: Pessoal obrigado pela participação, foi super intenso o call de
resultado. Encontro vocês daqui a três meses, obrigado pela contribuição. A gente
está super confiante e trabalhando duro para a gente entregar resultados cada vez
mais consistentes e sequencialmente melhores. Obrigado e até a próxima.
Operadora: A áudio conferência da Cielo está encerrada. Agradecemos a
participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.
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