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Guilherme Assis, Raymond James:
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é em relação ao
PDD. Eu vi que houve uma melhora nesse trimestre em relação à tendência que nós
estávamos vendo no 1T. Acho que veio um pouco em linha com o ano passado, em
termos de percentual sobre a carteira um pouco abaixo do ano passado, na verdade.
Mas eu queria saber se teve algum efeito aqui extraordinário ou se teve uma melhora,
mesmo, na tendência que estávamos vendo no 1T. Queria entender como está isso
para vocês, e daqui para frente o que devemos esperar. Essa é uma pergunta.
E a segunda pergunta é em relação a esses gastos pré-operacionais com abertura de
lojas. Queria saber se você consegue quantificar quanto foi o impacto disso? Porque
nós vemos que teve um aumento um pouco maior do que o aumento da receita no seu
G&A. eu queria saber o quanto disso é pré-operacional e o quanto disso será
recorrente daqui para frente. São essas as perguntas. Obrigado.
Paulo Sergio Borsatto:
O Arquimedes vai te responder sobre a PDD, e depois nós respondemos sobre as
despesas pré-operacionais.
Arquimedes Salles:
Bom dia. Com relação ao PDD, acho que você se lembra que no 1T nós tivemos uma
performance que veio um pouco acima de 2010, uma performance um pouco pior do
que 2010, e isso refletiu a nossa provisão para perdas futuras.
No 2T o que nós vimos foi uma melhora nos nossos índices de rolagem, de
performance da carteira. Não houve nenhum efeito extraordinário; houve, sim, uma
intensificação da nossa cobrança, houve, como eu falei no call do 1T, uma adequação
no processo de concessão de crédito, principalmente para uma classe profissional que
eu também falei aqui, dos autônomos, e isso refletiu no 2T.
Como a performance do 2T esse ano voltou para os patamares do ano passado, o que
houve é que nós tivemos uma redução no provisionamento. Mas não é nada que foi
esporádico, não tem nenhum efeito não-recorrente nesse número.
A expectativa para o futuro é que continuemos agora com os patamares de
inadimplência dos anos anteriores. Eu particularmente não vejo nenhum motivo
estrutural que faça com que essa inadimplência volte a subir.
Guilherme Assis:
Se eu puder só complementar aqui a minha pergunta, o que nós vimos, na verdade,
no trimestre, foi que o same-store sales, o crescimento das vendas, veio forte, dada
toda essa incerteza econômica, eu acho que isso ainda não está refletido no varejo, e
Marisa não é exceção.
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Então a minha pergunta, meu follow-on, na verdade, é o seguinte: essa adequação no
processo de crédito afetou de alguma forma as vendas, ou vai afetar em algum
momento, ou você acha que não? Acha que as vendas não são afetadas por isso?
Arquimedes Salles:
O que nós fazemos sempre, aumentar a capacidade de compra e tentar aumentar a
disponibilidade de crédito para aqueles clientes que eu já conheço. É lógico, onde eu
sou um pouco mais restritivo no crédito, é óbvio que isso impacta um pouco a venda.
Mas nós compensamos com programas para incentivar aqueles clientes antigos a
voltarem e aumentarem o seu spend. Você ouviu aqui na apresentação do Paulo, eu
acho que comentamos também no último call do 1T, o lançamento do nosso programa
de recompensas, nosso programa de fidelidade, que visa a basicamente isso; fazer
com que o cliente que nós já conhecemos, que tem uma boa performance de crédito e
capacidade de compra, retorne mais e aumente o seu spend no cartão.
Então, se você contrabalancear os dois efeitos, eu acredito, ainda, que o potencial de
alavancar a venda, fidelizando os clientes que eu tenho na base, ainda é maior do que
a redução que nós temos por sermos um pouco mais restritivos na concessão de
créditos.
Guilherme Assis:
Está ótimo. Obrigado.
Fabio Monteiro, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Minha pergunta é sobre as lojas abertas mais recentemente. Vocês
estão com um ritmo bastante impressionante de abertura de lojas, e a área de vendas
cresceu 20%. Mas considerando que o same-store sales cresceu 10,8%, eu queria
ouvir um pouco sobre como está a curva de maturação dessas lojas abertas nos
últimos 12 meses.
Porque eu tinha a impressão que a venda dessas outras lojas deveria ser um pouco
maior, e eu queria saber onde eu posso perder. Obrigado.
José Luiz Cunha:
Boa tarde. Sou diretor de vendas. Respondendo sua pergunta sobre a curva de
maturação dessas lojas, pela experiência que temos, elas giram em torno de três a
quatro anos. Até lá normalmente nós temos uma venda por m² um pouco abaixo da
média da venda por m² das lojas já maturadas.
Fabio Monteiro:
Mas especificamente nesses últimos 12 meses, as lojas abertas nos últimos 12
meses, você sentiu alguma diferença na curva em relação às lojas abertas nos anos
anteriores?
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José Luiz Cunha:
Nós não sentimos porque fazemos uma projeção de abertura já contando com isso, e
essas projeções vêm ocorrendo nas lojas. Para saber se ela vai crescer menos do que
vinha crescendo, se ela está maturando, eu vou precisar de tempo lá para frente
justamente para ver os crescimentos dessas lojas nas comparáveis.
Mas inicialmente nós fazemos um plano de investimento, de despesas e
consequentemente de vendas para essas lojas, e os planos estão sendo atendidos.
Então, não notamos nada de diferente em relação a isso.
Fabio Monteiro:
Obrigado. E só mais uma outra pergunta sobre a reversão de contingência, de
provisão para litígios e demandas judiciais que tiveram no trimestre. Eu queria saber
se para os próximos trimestres – foram R$8 milhões agora, mais R$7 milhões de
despesas recuperadas em outras receitas operacionais – podemos esperar um
número parecido. Você tem alguma previsão sobre isso? Obrigado.
Paulo Sergio Borsatto:
Como você disse, são receitas que não são recorrentes, que foram uma reversão
desses litígios. Esses não vão acontecer no próximo trimestre, nem para frente. Pode
ser que tenham outros, nós não podemos ter essa previsão; mas esse não acontece
mais.
Eu queria aproveitar e dar uma resposta que ficou faltando para o Guilherme, sobre as
despesas pré-operacionais.
José Luiz Cunha:
Desculpe não ter respondido, mas em relação às despesas pré-operacionais que você
falou, eu vou ser um pouco mais abrangente. Por quê? A sua pergunta deve estar em
função do crescimento das despesas como um todo, da parte de vendas. Eu diria que
uma parte desse aumento deve-se, evidentemente, ao acréscimo dos 52 mil m² de
área de venda, o que explica o aumento de despesa em torno de R$23 milhões, que
foi mais ou menos a mesma proporção que tivemos de aumento de área de vendas.
Agora, o que impactou bastante nesse trimestre, fora isso, foram três fatores. Nós
temos aproximadamente em torno de R$10 milhões de despesas pré-operacionais,
que foi a sua pergunta, para essas lojas que nós inauguramos tanto nesse 2T como
também lojas que vamos inaugurar no 3T, onde nós gastamos aproximadamente
R$350,000 de despesas pré-operacionais por loja. Tivemos 28 lojas entre as que
abrimos e a que vamos abrir.
Tivemos também um aumento em torno de R$5,5 milhões na propaganda e marketing,
e isso se deve ao lançamento do programa de fidelidade do nosso cartão Marisa, que
chamamos internamente, e externamente, para o cliente, de Programa Amiga, e uma
maior agressividade também no Dia dos Namorados, no marketing e na propaganda
do Dia dos Namorados.
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E por fim, também, tivemos um acréscimo em torno de R$4,5 milhões em gastos de
revitalizações das nossas lojas que nós abrimos, porque com a quantidade, as lojas
que ficam próximas precisam de uma revitalização, de uma melhoria de visual, e isso
também nos custou nesse trimestre essa quantidade de investimento.
Fabio Monteiro:
OK. Obrigado.
Marcel Moraes, Credit Suisse:
Bom dia a todos. A minha primeira pergunta diz respeito à margem bruta da Empresa.
Ela subiu 100 b.p. ano contra ano, e eu queria entender se isso é uma tendência. Eu
entendi foi fruto de uma coleção bem aceita pelo consumidor, mas obviamente tem um
quê de imprevisível, mas tem algumas coisas que são estruturais, como a
regionalização da coleção.
Você acha que no 2S o que devemos esperar é uma expansão de margem bruta, ou
uma queda, como nós vimos no 1T?
José Luiz Cunha:
Em relação às margens, realmente nós tivemos uma coleção de inverno melhor, uma
regionalização, tivemos um inverno mais pesado nas lojas. Fomos ajudados porque o
mês de junho, o final do mês de maio e agora, o mês de julho, eles estão com um frio
bastante grande, e isso evidentemente nos ajudou. E eu diria que, para o futuro,
esperamos manter a margem em linha com a que tínhamos no ano passado.
Marcel Moraes:
Perfeito. Obrigado. Outra pergunta, no que diz respeito à inadimplência: tem várias
formas de se olhar para inadimplência, nós estamos buscando vários indicadores para
tentar não sermos pegos de surpresa, porque estamos vendo o que está acontecendo
no cenário, e percebemos alguma deterioração na inadimplência ano contra ano, mas
uma deterioração não tão forte quanto a do 1T. O Arquimedes comentou que a
expectativa é que a inadimplência volte aos patamares dos anos anteriores. Você
acha que isso, então, significa no 2T uma melhora nos índices de inadimplência, ou,
na verdade, 2011 é um novo parâmetro e veremos um patamar um pouco acima que o
do passado?
Arquimedes Salles:
Como eu falei, no 1T nós vimos um patamar maior de inadimplência, mas no 2T nossa
inadimplência voltou para os patamares do ano passado. E tem algumas explicações
para isso. Primeiro, como eu já falei, foi a intensificação de processos de cobrança,
intensificação do crédito, melhor avaliação do crédito; e também tem um efeito que eu
comentei no 1T, que o duration da nossa carteira é muito curto. Isso faz com que os
efeitos de um aumento de inadimplência sejam rapidamente refletidos em resultado, e
rapidamente também revertidos.
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Então, com o cenário que eu tenho agora, do 2T, e com os números que eu já tenho
dos últimos dias, o nível de inadimplência realmente voltou para os patamares do
2S10. Já estamos com os mesmos patamares de inadimplência do 2S10.
Marcel Moraes:
Entendi. Os vários indicadores que eu olho para medir inadimplência não estão
convergindo. Deixe-me pegar um. Se você olhar os créditos em atraso, o que ainda
não é inadimplência, em relação à carteira total, você teve um recuo. Se você olhar o
que você tem provisionado no balanço como PDD em relação à sua carteira, ela teve
uma expansão; se você olhar o que está provisionado no seu balanço como
percentual do crédito que está em atraso, também teve uma expansão.
A minha interpretação é que, na verdade, quando eu olho para a carteira, eu não vejo
um aumento no número de créditos em atraso, mas eu vejo, sim, no balanço um
aumento no nível de provisão, por conta, talvez, das circunstâncias. É isso que eu
queria entender.
Arquimedes Salles:
Eu preciso analisar esses números, não estou com detalhe aqui. Me parece estranho.
Existe, sim, um aumento da provisão em valor absoluto em função do aumento da
própria carteira. E os indicadores que eu acompanho, que são os indicadores de
rolagem, os indicadores de over 30, over 60, over 90, eles voltaram em junho para os
mesmos patamares do ano anterior.
Eu vou lhe pedir para me ligar depois, porque aí vemos em detalhes esses indicadores
que você tem, porque eu não tenho essa informação aqui. O que posso lhe dizer é que
no 2T houve uma reversão da tendência, e voltaram os indicadores relativos,
inadimplência sobre carteira, inadimplência sobre receita, para os mesmos patamares
do ano anterior.
Marcel Moraes:
Essa inadimplência que você calcula está líquida da recuperação?
Arquimedes Salles:
Ela está líquida da recuperação.
Marcel Moraes:
Talvez seja por isso.
Arquimedes Salles:
Existe aí um descompasso entre o provisionamento e a perda.
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Marcel Moraes:
Isso que eu queria entender. Na questão da recuperação especificamente, não sei se
eu entendi direito, mas no começo achei que você mencionou que houve uma
renegociação também com clientes, e é um dos motivos da recuperação. Está correto,
é isso mesmo?
Arquimedes Salles:
Houve, sim, uma intensificação da cobrança. Quando existe uma deterioração de
cenário, no primeiro momento, o que vem é a provisão. De forma conservadora, você
provisiona esses valores que atingiram certo patamar de atraso. E no segundo
momento, com uma melhore de cenário, vem a recuperação desses valores que você
tinha provisionado.
Nós intensificamos, sim, a cobrança, inclusive com ferramentas de contato, de
renegociação muito mais modernas. Estamos usando muito acordos online, SMS,
trocando um pouco as formas que temos de cobrança.
È importante ficar claro, porque surgiu nesses últimos meses um questionamento em
função do ocorrido em uma empresa chilena, que mesmo quando eu faço um acordo
com meu cliente, de pagamento, nós não fazemos inovação de dívida. Significa o
seguinte: eu faço um acordo com meu cliente; eu só considero o valor recuperado
quando ele efetivamente faz o pagamento. Isso é importante, porque eu fui
questionado nos últimos meses pelas práticas que foram feitas, e isso nós não
fazemos.
Então, um cliente, quando está em perda, mesmo que ele chegue, negocie e reparcele
comigo, ele continua na mesma faixa de atraso, na mesma situação de perda, e eu só
o considero como recuperação na medida em que ele for honrando o parcelamento
compromissado.
Marcel Moraes:
OK. Última pergunta, acho que talvez para o Paulo, porque diz respeito a imposto de
renda: houve um crédito de imposto de renda diferido de uns R$15 milhões, de tal
forma que a alíquota efetiva de imposto de renda do 1T para o 2T está menor que no
ano passado. Isso é fruto de uma revisão no lucro tributável futuro da Empresa? Por
que você está acelerando o aproveitamento desses créditos? E quão sustentável é?
Paulo Sergio Borsatto:
O deferível foi em relação a uma recuperação que nós fizemos de um prejuízo de uma
operação que fizemos no passado. Vocês viram que nós tivemos no 1T uma
incorporação da Club, que é nossa nova empresa de cartão de crédito, na Marisa S.A.,
para aproveitar um prejuízo que nós tínhamos da antiga Marisa S.A. Isso vai gerando
esses diferidos.
Eles têm um prazo para serem terminados, então provavelmente no próximo trimestre
ainda teremos um pedaço disso, mas até o final do ano, acaba. Então, foi uma
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operação toda estruturada para ter o aproveitamento desse prejuízo fiscal que
tínhamos.
Marcel Moraes:
E depois, terminado, você volta a ter uma alíquota mais parecida com 2010, mais
recorrente?
Paulo Sergio Borsatto:
Sim.
Marcel Moraes:
Está ótimo. Obrigado pelas respostas.
Tobias Stingelin, Santander:
Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria só fazer uma pergunta com relação à venda,
especificamente. Eu acho que a venda acabou surpreendendo um pouco
positivamente. Apesar da desaceleração em relação ao 1T, parece que ela foi mais
suave do que se imaginava. Eu queria entender se dá para dar algum tipo de abertura
de como evoluiu a venda ao longo dos meses; abril deve ter sido um mês fraco, depois
maio melhorou e junho foi muito melhor, e ter uma ideia de como está evoluindo julho
agora, também, se dá para ter uma leitura um pouco melhor do que está acontecendo,
até para tentar entender todas essas perguntas que tem acontecido em relação à
desaceleração e inadimplência. Essa seria a primeira pergunta. Obrigado.
José Luiz Cunha:
Boa tarde. Abril não foi um mês bom. Nós tivemos uma performance nas comparáveis
bem abaixo do que esperávamos, muito em função da temperatura. O mês de maio,
até o Dia das Mães também não foi muito bom, foi um pouco abaixo do que
esperávamos, mas a partir do Dia das Mães, com a vinda do frio, a situação mudou, e
aí começamos a ter vendas melhores; no mês de maio nós conseguimos recuperar
uma parte do que não tínhamos planejado até o Dia das Mães, e o mês de junho com
o Dia dos Namorados foi excepcionalmente bom, tivemos um mês quase que inteiro
de frio, e foi, vamos dizer assim, onde acabamos tendo esse acréscimo nas
comparáveis de dois dígitos.
Bom, como é que a as vendas estão daqui para frente? Fica difícil falar, pois passou
um mês, e nós ainda temos dois meses pela frente. Então, esse primeiro mês está
dentro do esperado, ele vem em linha com a média do trimestre que tivemos. Então, o
mês de julho foi bom.
Também em julho já tivemos as liquidações nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e todo
o Norte. Este ano, nós estamos tendo, agora em Agosto, a liquidação no Sul, que
representa quase 15% das vendas, e ela começou ontem. O dia de ontem foi
excelente, e pelo que tive notícias até agora o dia de hoje também esta sendo muito
bom. Ainda falta muito mais tempo do que o que já caminhamos até agora. Então,
esse é um cenário que eu posso te dar.
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Tobias Stingelin:
Obrigado. Deixe-me só tentar, eu sei que é mais difícil, porque obviamente o setor de
vocês é mais influenciado pelo tempo, pelo frio, mas quando vocês andam pelas lojas,
vocês conversam com os consumidores com os gerentes, vocês têm sentido algum
tipo de comentário dizendo que o consumidor está mudando um pouco, o consumidor
está igual, existe algum tipo de leitura mais qualitativa que você pode nos dar,
até para nós entendermos um pouco melhor?
Paulo Sergio Borsatto:
O que nós sempre procuramos nos apropriar nesse momento de crise é exatamente, o
consumidor tem de consumir; ele tem um percentual da renda dele que ele tem de
consumir com vestuário e nós costumamos nos apropriar disso.
Porque a nossa mercadoria tem um preço médio mais baixo, tem um custo benefício
muito bom para ele, então nós não temos visto isso. Se a crise afetar e tiver algum
movimento mais forte, com certeza nós vamos nos apropriar desse momento como
sempre fizemos.
A Marisa sempre teve essa característica desde que ela foi aberta há 60 anos.
Tobias Stingelin:
OK, obrigado. Uma segunda pergunta, talvez essa seja mais difícil de responder, mas
com todo esse pacote de incentivo que o governo está anunciando, é óbvio que o
setor têxtil é um setor que deveria ser beneficiado. Vocês têm alguma leitura direta do
que pode acontecer, se pode ser positivo, se pode ser negativo? Se isso pega a
cadeia de vocês, se dificulta a importação, enfim; entre tudo que está saindo agora, dá
pra ter alguma leitura já, s tem algum impacto?
Paulo Sergio Borsatto:
Inclusive isso foi um ponto de discussão ontem, esse pacote que o Governo soltou
anteontem de incentivo de desoneração da folha de pagamento para o setor têxtil.
É muito cedo para nós sabermos o que pode afetar positivamente os nossos
fornecedores, então depende de faturamento, depende de como cada fornecedor é
tratado tributariamente, então não dá para saber ainda.
Então também estamos aguardando ter mais informações, conversando com os
fornecedores para poder ter uma ideia melhor, mas assim que nós tivermos alguma
coisa mais concreta, nós comunicaremos a vocês.
Tobias Stingelin:
Ótimo. E só uma última pergunta: agora do ponto de importação, que depende mais
de vocês e de alíquotas e de alguma coisa do governo do que do fornecedor, há
alguma mudança relevante ou não?
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Paulo Sergio Borsatto:
Até o momento nada que influencie.
Tobias Stingelin:
Obrigado. Bom dia.
Paulo Sergio Borsatto:
De nada.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Boa tarde a todos. Eu queria só entender um pouco, eu reparei que os estoques
subiram no final do segundo mês – isso ano contra ano – não sei se isso é em função
da abertura de novas lojas que estão acontecendo agora ao longo de julho e agosto,
que vocês estão já recebendo a mercadoria, ou se já é o lançamento da nova coleção.
Só gostaria de ter a interpretação sobre a subida dos estoques, e o número dos dias
ano contra ano. Obrigada.
Paulo Sergio Borsatto:
Irma, basicamente é em cima disso mesmo. As lojas que serão inauguradas – nós
estamos falando de 30 de junho – no 2T, 3T, essas lojas já tem estocada a
mercadoria, das lojas que foram inauguradas em julho, das que serão inauguradas em
agosto e setembro, eu já tenho essa mercadoria em estoque na nossa central de
distribuição.
E tem um caso também que é a antecipação da importação da coleção
primavera/verão. Todo ano, basicamente, as empresas do setor de vestuário, nós
sofremos com a importação, pela própria... Todo fator de documentação, de demora
de greve, demora que possa ter dentro dos portos. Então, esse ano nós resolvemos
antecipar a chegada da importação, isso também ficou dentro do nosso CD, porque
essa mercadoria só pode entrar na loja a partir do momento que sai a coleção
anterior.
Então, esse é um dos principais fatores que afetaram esses números de estoque.
Irma Sgarz:
OK. Obrigada, Paulo.
Talvez ainda sobre esse ponto de importações, qual porcentagem agora no 2T e 3T,
de produto importado, e qual você espera para o ano como um todo? Obrigada.
Arquimedes Salles:
Nós tivemos um aumento, no 2T e 3T, que deve estar na base de 12% a 15% do total
das nossas vendas. Agora, deve ter um incremento para o 4T ,nós ainda estamos
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definindo, para a coleção de alto verão. Mas ainda não temos o número exato para te
passar.
Irma Sgarz:
Deveria fechar por volta de 12% a 15% também, para o ano como um todo?
Arquimedes Salles:
Sim. Nessa base.
Irma Sgarz:
OK. Obrigada.
Guilherme Mazzilli, Ashmore:
Boa tarde. Só com relação à pergunta do Tobias, vocês comentaram sobre venda em
julho. Qual é o seu cenário de venda para venda, um pouco além de julho? Você já
está vendo uma desaceleração forte? Isso que está acontecendo na bolsa hoje nos
últimos dias, vocês estão vendo isso no cenário econômico de vocês? Vocês estão
tomando alguma medida para redução da abertura de número de lojas, alguma
medida que seja adequada para esse cenário de crise ou não? Obrigado.
José Luiz Cunha:
Boa tarde. Em relação, vamos dizer assim, ao cenário para frente. O cenário para
frente, nas lojas, nós não estamos vendo sentimento de que vá cair. Ontem, inclusive,
no jornal, eu vi que tem um índice sobre o consumidor, sobre demanda a crédito de
consumo e tudo, isso também até cresceu acho que do mês passado para agora.
Então, nós não vemos esse cenário trágico. O nosso consumidor também é um
consumidor de classe C, evidentemente que a Bolsa nesse momento de instabilidade,
a crise lá fora e tudo, isso pode afetar de algum momento para frente. Mas nós
acreditamos que a situação vá melhorar em termos de Bolsa, e o nosso consumidor
não terá esse cenário tão trágico que nós vemos como investidores, que é um pouco
diferente da vida real. Acho que será um trimestre como o trimestre anterior; é a minha
previsão.
Guilherme Mazzilli:
Eu sei que esse desespero na Bolsa não necessariamente mexe com o seu
consumidor. Agora, você não acha que esse cenário que a Bolsa está traçando seja
um cenário da economia? Você está vendo o seu 3T igual ao 2T, ajustando pela
sazonalidade?
Paulo Sergio Borsatto:
O nosso consumidor é afetado basicamente pelo índice de confiança. E isso que nós
estamos olhando, vendo, não foi afetado. Então, nós acreditamos que ele vá ficar igual
ao 2T, o nosso faturamento para vendas.
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Em relação à expansão, que você tinha perguntado, nós continuamos com o nosso
plano de expansão, estamos confirmando as 57 lojas que serão abertas até o final do
ano, e independente se houver – e a gente não acredita que haja – uma deterioração
tão forte do mercado, que possa afetar os clientes, independente disso, essas 57 lojas
serão abertas.
Guilherme Mazzilli:
OK. Obrigado.
Operador:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Borsatto para suas
considerações finais.
Paulo Sergio Borsatto:
Agradeço a participação de todos vocês. Estamos à disposição para responder
qualquer dúvida que vocês quiserem. Por favor, podem nos ligar ou perguntar por email. Um abraço a todos.
Operador:
A áudio-conferência da Marisa Lojas S.A. para discussão dos resultados referentes ao
2T11 está encerrada. Agradecemos a participação de todos, e tenham uma boa tarde.

“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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