Q&A 4T11
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
30 de março de 2012

Guilherme Assis, Raymond James:
Bom dia a todos. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta eu acho
que é mais para o Flávio, em relação ao reposicionamento da marca, que você
comentou na sua explicação. Eu queria entender se com esse posicionamento que
estamos vendo, a tradução é realmente um aumento do ticket médio, e talvez um fluxo
de consumidor um pouco menor nas lojas. Eu queria entender um pouco em relação
ao fluxo dos consumidores, se você acha que isso é pelo reposicionamento, se foi
alguma conjuntura de mercado que vimos.
E em relação a isso também, se a Empresa está mudando o foco, se ela quer atingir
um novo público com esse reposicionamento, ou se ela quer continuar atendendo
basicamente a classe C, que era o público tradicional da Companhia.
A segunda pergunta é em relação a esse novo modelo de logística, com a cadeia
puxada. Eu queria saber se vocês esperam algum ganho em relação à gestão de
estoque e redução de capital de giro com esse novo modelo. Eu entendo que tem
também uma importância estratégica em relação ao modelo de fast fashion e de
conceito de moda, mas eu queria saber em relação à gestão de estoque, o que vocês
esperam com esse novo modelo logístico. São essas as perguntas. Obrigado.
Flávio Rocha:
Guilherme, o esforço de reposicionamento, a comunicação, as parcerias não revelam
o desejo de trocar de consumidor. É só atender as mudanças que estão acontecendo,
nitidamente, no comportamento da nossa consumidora tradicional. Essa consumidora
está descobrindo o espelho, ela está aflorando sua auto-estima. Vestuário para essa
mulher deixa de ser uma forma de cobrir o corpo e passa a ser uma forma de
expressão.
Muito tem-se falado a respeito do aumento do poder de compra da classe C, mas
quando você olha mais de perto você vê nitidamente que, dentro da classe C, que não
é uma massa homogênea, tem um comportamento distinto do homem e da mulher de
classe C. O aumento da renda da mulher de classe C é muito maior, praticamente
80% maior que o aumento de renda do homem classe C para um período de oito anos,
em uma pesquisa recente que fizemos.
Esse aumento de renda da mulher também tem direcionamentos diferentes. Enquanto
gastos como alimentação, como moradia apresentam um crescimento muito menor do
que o aumento de renda, o gasto em moda e beleza surpreende, com 218% para o
período de oito anos. Isso equivale a praticamente 3x o aumento de renda da mulher
nesse período. Isso mostra claramente uma mudança diferente da percepção de
vestuário.
A mulher passa a investir em si. O investimento em si perde aquela conotação de
futilidade, ou de gasto supérfluo, porque passa a ser visto como um instrumento de
maior chance de sucesso no mercado de trabalho.
E também, são dois fatores de crescimento de renda: a maior inserção no mercado de
trabalho, que tem sido, mais uma vez, muito maior na mulher que no homem; e o
aumento de escolaridade. No período estudado, a escolaridade média da mulher foi de
quatro para sete anos.
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Então, além da democratização da renda, tem uma democratização enorme da
informação, e essa democratização da informação leva ao desejo de transformar o
vestuário em uma forma de expressão e o desejo de ter acesso a esse mundo outrora
exclusivo e elitista da moda.
Então, não estamos querendo trocar essa mulher, que é, aliás, a noiva bonita do
mercado brasileiro hoje. Quem não está atuando nesse mercado, deseja atuar, porque
é a fatia que é a verdadeira locomotiva da economia brasileira. Esse esforço de
investimento nas marcas próprias e de parcerias, e também desenvolvimento de
coleções mais modais, com mais informação de moda, visam principalmente atender
essa transformação da consumidora, que sempre foi nossa consumidora tradicional.
Com relação ao novo modelo logístico, ele traz alguns impactos. O ciclo de reposição
passa a ser muito menor. É impossível, no modelo de alocação tradicional – para você
ter uma ideia temos aqui uma sala de alocadora com 60 alocadoras –, visitarem 5
milhões de alvos de estoque diariamente. Esses 5 milhões são o produto da nossa
variedade de itens, vezes em média cinco cores, vezes em média cinco tamanhos,
vezes 145 lojas. É o que o novo sistema fará.
A dose inicial de um produto em uma loja, que era tipicamente o necessário para uma
estimativa conservadora da venda em uma estação, passa a ser uma dose muito
menor. Muitos produtos que recebiam uma grade de 48, 96 itens vão receber o que
chamamos de ‘grade palito’, um P, um M, um G e um GG. E essa checagem dos alvos
de estoque é feita diariamente. A partir do momento que um desses itens vende em
um prazo de poucas horas, ele será aumentado de um alvo para dois.
Isso traz uma precisão milimétrica do estoque, traz, por incrível que pareça, uma
diminuição da ruptura, e um aumento do que interessa realmente ao cliente, que é
alternativa. Uma loja que tem 100.000 peças, que tinha tipicamente 2.000 modelos, 50
itens por peça, vai passar a ter 10.000 modelos, em muito menor profundidade. Isso
modifica totalmente a percepção, a sensação da cliente que entra na loja, e aumenta a
taxa de conversão.
Mais do que isso, como a dose é menor e você repõe à medida que vende, as
demarcações caem significativamente. O benchmark internacional são as empresas
de slow fashion que adotam cadeias de suprimento empurrado, com doses sazonais, e
em média 10% a 20% dos itens são vendidos com demarcação. As cadeias que atuam
‘da mão para a boca’, realmente com alta frequência de reposição, em um ciclo diário
de reposição, essa taxa é da ordem de 1%.
Mas não é aí que está o maior ganho, na pura e simples redução das demarcações. O
grande ganho está naqueles campeões de venda, nos quais se fez uma aposta inicial
imaginando que conseguiriam cobrir toda a estação, e aquele grande campeão vende
em três dias, vende em quatro dias.
Nós estamos já com lead time de seis dias nas fábricas de Fortaleza, que estão mais
avançadas nesse processo de integração. Isso significa que será absolutamente
rotineiro para nós fazer duas, três reposições dentro do tempo de vida de uma peça,
ou seja, de uma estação, de três a quatro meses. Isso significa extrair a total demanda
potencial de venda daquele item campeão, que ficou três dias nas lojas, e ficou 97
dias em ruptura. Acho que isso é o grande propulsor das vendas no modelo integrado
e puxado.
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Mas acho que o efeito das margens é salutar. Acredito que esse crescimento
sustentável e contínuo de margens já se deve realmente à adoção de alguns desses
conceitos, embora manualmente e sem as ferramentas que a partir de agora se
tornam disponíveis. Não me arriscaria a fazer uma previsão, mas acho que vamos
realmente continuar podendo acelerar essa trajetória de aumento de margens.
Guilherme Assis:
Excelente, Flávio. Obrigado.
Guilherme Mazzilli, Ashmore:
Boa tarde. Tenho três perguntas, vou fazer uma por vez. A primeira é com relação ao
CAPEX. Queria ter uma ideia, dada essa abertura de 30 lojas, o que seria o CAPEX
de vocês para este ano. E se puderem abrir o que é expansão e o que é CAPEX de
manutenção. Esta é a primeira pergunta.
Túlio Queiroz:
Guilherme, bom dia. Para 2012, esperamos fazer um investimento em ativo fixo
próximo a R$300 milhões. É um número parecido com o de 2011, mas com uma
diferença importante: em 2011 nós direcionamos pouco mais de R$100 milhões para a
remodelação de 17 lojas.
Para 2012 é um pouco diferente: nós focamos um pouco mais em um ritmo mais
agressivo de abertura de novas lojas, passando de 22 lojas para 30 lojas. E em termos
de remodelação, serão apenas uma ou duas, que são pontuais, porque realmente são
necessárias. Então, o valor macro continua basicamente o mesmo, mas com um
direcionamento maior para as lojas novas.
Só relembrando, o valor de investimento de uma loja de 2.500 m2 é de
aproximadamente R$7 milhões. Podemos usar praticamente a mesma métrica por m 2
para a Riachuelo Compacta e para a Riachuelo Mulher.
Em relação a CAPEX de manutenção, não vejo grandes alterações para 2012.
Estamos com praticamente a mesma participação nos demais itens. Ou seja,
direcionamento para TI e até mesmo para manutenção do dia-a-dia de loja. O que, sim,
será diferente é o investimento adicional que vamos fazer em nosso call center.
Estamos mudando a localização do nosso call center, e aí sim tem um investimento
um pouco diferente.
Outro investimento que deve ser feito no decorrer de 2012, para ser concluído em
2013, é a expansão em nosso CD de Guarulhos. Vamos criar mais um prédio na
mesma área onde está o CD de Guarulhos, mas é um investimento que deve ser feito
no decorrer de 2012, mas para ser concluído em 2013.
Guilherme Mazzilli:
Então, o CAPEX de manutenção vai ficar um pouco inferior a R$100 milhões. Seria
mais ou menos isso?
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Túlio Queiroz:
Desculpa, inferior a quê? Não entendi a pergunta.
Guilherme Mazzilli:
A R$100 milhões.
Túlio Queiroz:
R$100 milhões para quê?
Guilherme Mazzilli:
Para esse CAPEX de manutenção. Inferior a esse valor?
Túlio Queiroz:
Sim.
Guilherme Mazzilli:
OK. A segunda pergunta é com relação ao same-store do 1T. Vocês falaram de um
março robusto. Você acha que podemos esperar um same-store sales acima de
inflação nesse 1T, ou não?
Túlio Queiroz:
Realmente, o desempenho que nós enxergamos nesse 1T é um desempenho do
same-store sales bem animador. Na verdade, a característica que enxergamos desse
1T foi de janeiro e fevereiro ainda desafiadores, mas um completamente diferente;
março com a coleção nova nas lojas, com desempenho, como o Flávio mencionou, na
ordem de dois dígitos, o que obviamente traz a média do trimestre para um dígito
robusto.
Mas o que chama a atenção de março é que, mesmo com a ausência do frio
comparado com março do ano passado, que já tínhamos a presença de mais frio, há
um desempenho muito positivo da coleção de inverno. Então, acho que é um tom de
1T, principalmente de março, muito diferente do que vimos no decorrer do 4T e da
segunda metade do 3T.
Outra coisa que chama bastante a atenção é o desempenho da região Nordeste e
Norte, principalmente do final de fevereiro, da metade de fevereiro para cá. Há um
desempenho bastante diferenciado quando se olha entre regiões.
Guilherme Mazzilli:
OK. Só a última pergunta, se eu puder: vocês fizeram vários comentários sobre a parte
qualitativa da margem bruta. Pensando em termos um pouco mais quantitativos para
este ano, o ano passado vocês tiveram ganhos bem mais modestos do que vocês
vinham tendo, até, acho, por um crescimento de vendas um pouco abaixo do esperado.
O que é razoável trabalharmos, o que vocês estão imaginando de ganho de margem
bruta de varejo para este ano?
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Túlio Queiroz:
Guilherme, essa questão da margem bruta, eu acho que talvez seja um dos principais
drivers de acompanhamento da evolução do nosso modelo integrado. Ano após ano,
no decorrer dos últimos cinco anos a Companhia vem entregando expansão de
margem bruta de mercadorias; como eu mencionei no meu discurso, saímos de 46%
em 2006 para 53% agora em 2011. E nossa expectativa para 2012 não é diferente, é
manter o mesmo ritmo.
Nós sabemos que, claro, quando você tem trimestres desafiadores de vendas, como
foi o 4T, como foi a segunda metade do 3T, é claro que é mais difícil você continuar a
linha ascendente de captura de margem bruta, até porque cada degrau que você sobe
nessa questão de expansão de margem, o desafio vai ficando maior. Mas o nosso tom
para 2012 é rigorosamente manter o mesmo ritmo de expansão de margem, continuar
entregando próximo de 100 b.p.
Mas um ponto que nos chama a atenção e nos deixa bastante animados com essa
questão da expansão de margem é quando nós olhamos exatamente para os players
internacionais.
Quando olhamos para uma margem bruta de uma H&M, olhamos para uma margem
bruta de um Grupo Inditex, os demais players de fast fashion integrados, o que
observamos é que todos trabalham com uma margem bruta próxima de 60%. Acho
que não há motivos para os grandes players, e aí para uma Companhia como a nossa,
que é integrada e está se propondo a fazer um fast fashion de verdade, não galgar
uma margem bruta pelo menos mais próxima dos benchmarks internacionais. Esse
continua sendo o nosso target, o nosso objetivo de médio prazo.

Guilherme Mazzilli:
OK. Obrigado.
Túlio Takeda, Barclays:
Bom dia a todos. A minha pergunta vem da parte do Matthew Mcclintock, que não
pode estar presente. Ela está relacionada ao estoque, mais à perspectiva que vocês
têm para o 1T. Dada essa desaceleração de vendas vista no 1T, eu queria saber como
vocês se sentem em relação ao nível e à qualidade dos estoques que vocês tinham no
final do ano passado e estão carregando agora para o 1T.
E também, indo em linha com a pergunta que o Guilherme fez agora há pouco, como
devemos olhar essa margem bruta no 1T? E se vocês têm visto um nível maior de
atividade promocional por parte dos competidores, visto que há uma tendência que
vimos também nas outras empresas que acompanhamos. Muito obrigado.
Túlio Queiroz:
Bom dia, Túlio. Essa questão dos estoques, sem dúvida alguma é também um dos
principais drivers, principalmente para nós, que somos um player integrado. Ou seja,
nós temos que nos preocupar tanto com o estoque da operação de varejo, quanto com
a questão de matéria-prima e todo o ciclo de produção.
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E a conta é simples: quanto nós vamos expandir de margem para pagar e para
remunerar o capital adicional de giro que nós temos exatamente por sermos
integrados. É exatamente nesses drivers que temos focado.
Respondendo de maneira qualitativa, a médio prazo é claro que todos os esforços da
Companhia, tudo que o Flávio comentou aqui, de desempenho das métricas, dos
conceitos de fast fashion, os investimentos em logística, tudo está relacionado, sim,
não só à expansão de margem, como também, naturalmente, à redução do nível de
estoque.
Em relação à qualidade, é claro que no decorrer de janeiro e fevereiro você faz a
transição das coleções. Naturalmente, você prepara e limpa a área de vendas para a
chegada da coleção de inverno. Mas eu não diria que foi um trimestre pressionado ou
com uma pressão adicional em margem comparado com os primeiros trimestres de
anos anteriores. Não vimos funcionar nesse sentido.
É claro que o 1T não é trimestre para se trazer grande expansões de margem; as
expansões de margem normalmente ocorrem no 2T, 4T, por conta, sim, de uma
expansão de margem qualitativa, ou seja, baseada em produtos de mais valor
agregado, com os elementos modais, com o acerto e resposta imediata do que está
ocorrendo na área de venda.
Então, respondendo a sua pergunta, obviamente não posso entrar em detalhes
numéricos em relação ao 1T, mas é um 1T já, como eu mencionei, bastante animador
em termos de vendas, e assim como todos os 1Ts, de uma transição natural de troca
dos produtos da área de vendas para abertura de espaço para a chegada da coleção
de inverno.
Túlio Takeda:
Excelente. Muito obrigado. E se vocês me permitem um follow-up, uma segunda
pergunta em relação a esse desempenho maior das lojas que foram remodeladas, a
que fatores vocês atribuem essa TIR maior? Um aumento do número de SKUs, ou
aumento da área de vendas? De onde vem esse ganho dessas lojas? Muito obrigado.
Túlio Queiroz:
O intuito principal, quando a Companhia decide fazer um grupo de remodelações,
como foi o caso em 2011 e já ocorreu também em alguns anos anteriores, é claro que
em toda remodelação você tem um período natural de desgaste e de necessidade
técnica para se fazer uma reforma. Além disso, tem um componente estratégico
adicional importantíssimo nesse processo de remodelação: a Companhia mudou de
maneira significativa a sua estratégia de arquitetura e visual merchandising nos
últimos dois anos.
Toda essa estratégia baseada nos conceitos de fast fashion, de trazer maior variedade
para a área de vendas, de expor muito mais opções para o cliente, não pode de
maneira alguma ser impedida por equipamentos antigos, ou equipamentos que
priorizam a maior profundidade de estoque em vez da maior variedade.
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Um exemplo claro disso, por exemplo, é a arara cruz. A arara cruz é um típico
exemplo de equipamento que valoriza a profundidade, porque você expõe apenas
quatro itens e prioriza uma quantidade de 18 peças em cada braço da arara.
Então, toda vez que pensamos em reformar uma loja, estamos pensando exatamente
nisso, em propiciar um visual merchandising mais moderno, um visual merchandising
alinhado com a estratégia de comunicação do Grupo, alinhado com a questão de
trazer a experiência de compra para esse consumidor, para essa nova consumidora
da classe C, como o Flávio mencionou, que busca não só um produto mais bonito, não
só um produto mais modal, mas busca também uma experiência de compra
diferenciada.
Todas as reformas são apoiadas nesses elementos: expor mais variedade, trazer um
produto mais bacana, mas, ao mesmo tempo, proporcionar muito mais experiência
para o consumidor. De nada adiante se fazer campanhas publicitárias maravilhosas,
catálogos lindos, e na hora que o consumidor vai efetivamente realizar a compra, ele
encontra uma loja que não condiz com todo aquele glamour, com todos aqueles
elementos modais que você transmitiu.
Então, nós acreditamos, sim, que a área de vendas é fundamental para completar
esse elemento, completar essa sensação de experimentar moda para valer. O
desempenho das reformas nada mais é do que consequência de tudo isso: de um
visual merchandising condizente com toda a estratégia adotada pelo Grupo.
Túlio Takeda:
Excelente. Muito obrigado.

Pedro Pessoa, GTI:
Bom dia. Eu estava com uma expectativa de que essas reformas de loja continuassem
fortes para 2012, estava esperando algo em torno de 15 lojas, porque imagino que
vocês ainda tenham umas 30 lojas para reformar e transformá-las nesse novo modelo.
Estou correto? Vocês mudaram e baixaram para duas lojas?
Túlio Queiroz:
Pedro, na verdade, se quiséssemos trazer todas as lojas para o último conceito
arquitetônico de visual merchandising, tranquilamente caberia esse número que você
mencionou para 2012. O que acontece é que internamente nós temos que criar
algumas prioridades.
Então, 2011 foi um ano de aceleração do ritmo de abertura de loja, que saiu de 16
novas lojas em 2010 para 22 em 2011, e agregamos 17 reformas. Para 2012, o que
decidimos foi exatamente focar os esforços e o direcionamento de recursos para a
inauguração de mais lojas. Então, subimos o número para 30 novas lojas e abrimos
mão do componente de reforma; vamos reformar apenas duas. Na verdade, é uma
decisão estratégica.
Mas não significa que essas lojas que precisariam, em tese, vir ainda para o novo e
mais moderno conceito de visual merchandising não estejam adequadas e atrativas

-7-

Q&A 4T11
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
30 de março de 2012

para a operação, de forma alguma. Nós jamais deixaríamos uma loja com
necessidade concreta de reforma sem ser reformada.
É claro que é muito difícil você trazer toda a cadeia para o último patamar, o patamar
mais moderno de visual merchandising. Vamos fazendo um equilíbrio entre expansão
de ritmo de lojas novas e reforma adicional.
Pedro Pessoa:
Entendi, Túlio. Então, eu posso esperar que seja feito um trade-off daqui para frente e
seu CAPEX deve se manter em uns R$300 milhões, olhando 2013, 2014, e aí você
sempre verá oportunidade entre ou nova loja, ou reformar essas restantes? E aí eu já
faço uma segunda pergunta, que é a questão da Riachuelo Mulher: qual é o leque de
oportunidades que abriu com esse novo modelo? O que vocês estão vendo de
potencial para esse modelo em número de lojas?
Túlio Queiroz:
Em relação ao projeto Riachuelo Mulher, é um projeto com o qual estamos muito
animados. É um projeto que traz para a Companhia um formato de loja que devemos
operar entre 500 m² de área de venda e 800 m² de área de venda, e um formato em
que esperamos um nível de retorno inclusive maior que o apresentado pelo formato
tradicional.
Por que isso? Simplesmente porque estamos pegando a área de vendas, o
departamento, o grupo de mercadorias que mais traz margem EBITDA dentro da loja;
em média, em uma loja de 2.500 m², o departamento feminino ocupa 800 m² dessa
área de vendas. Mas a margem EBITDA dessa área é muito maior que os demais
departamentos.
Então, é claro que você vai operar um formato em que você tem um custo de
ocupação por m² maior, mas o adicional de margem bruta dos produtos e o adicional
de venda por m² paga, de longe, essa pressão adicional de custo de ocupação; então,
consequentemente, traz um retorno em um patamar adicional.
Essa é a expectativa que temos em relação aos estudos que fizemos internamente. E
é claro que um formato menor lhe propicia entrar em shoppings em que eventualmente
seria muito difícil se conseguir 2.000 m², 2.500 m². É um formato mais fácil de encaixar
em shoppings de grande sucesso, em que conseguir áreas muito grandes seria muito
difícil.
Em relação a guidance de abertura da Riachuelo Mulher, ainda não estamos
passando guidance em relação à quantidade de lojas. O que podemos dizer é que já
temos três lojas assinadas nesse formato, mas é claro que ainda é um início de projeto.
Queremos olhar para esse modelo e ver se realmente tudo o que esperamos irá
ocorrer, e vamos acompanhar de perto a performance para depois sim passar um
guidance em relação ao crescimento e à expansão desse formato.
Flávio Rocha:
Pedro, eu gostaria de complementar a resposta do Túlio dizendo o seguinte, para
deixar claro: o nosso plano A será sempre a loja full. Todos esses green fields, na
grande maioria das inaugurações, sempre optaremos pela loja full.
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A Riachuelo Mulher é uma alternativa para shoppings já suficientemente ancorados,
maduros, que já estão procurando rentabilizar suas operações através de formatos
menores e dificilmente destinariam os 4.000 m² que precisaríamos para fazer uma loja
full em um grande centro, ou 3.000 m².
Nesse cenário de restrição de espaço, vamos para o plano B, que é a Riachuelo
Mulher. Como existe também outro projeto, que ainda não ganhou sua data inicial de
inauguração, porque as três lojas compactas deste ano serão de Riachuelo Mulher; a
alternativa de lojas onde existe restrição de espaço é uma loja jovem sob a bandeira
Pool, que é uma marca reconhecida e que poderia também significar uma alternativa
de contornar a restrição de espaço em shoppings maduros em grandes centros.
Pedro Pessoa:
OK. Só mais uma pergunta: na questão da despesa de vendas, você poderia abrir um
pouco o que foi a abertura de novas lojas, o que é o recorrente e o que foi também a
despesa com os estilistas? Não sei se estou correto, mas a despesa com estilistas foi
grande no último trimestre, não?
Túlio Queiroz:
Essa questão de despesas com estilistas, na verdade esse impacto entra no custo da
mercadoria, então não temos uma despesa adicional por conta dos estilistas. A
remuneração deles já está no custo dessas mercadorias.
Com relação a despesas de vendas, aí sim, como eu mencionei, tem um impacto
muito grande de loja nova. Quando eu menciono ‘loja nova’, são as lojas que você
inaugura no decorrer do ano corrente, ou seja, as lojas que inauguramos no decorrer
de 2011, e também as lojas que você inaugura no 4T do ano anterior, onde você não
tem mais base e acelera o crescimento no ano contra ano.
Então, só para citar grandes números de impacto direto no ano, é um impacto perto de
R$90 milhões especificamente, direto de loja nova.
Pedro Pessoa:
OK. Obrigado.
Rafael Campeão, JPMorgan:
Boa tarde. Minha pergunta é com relação ao nível de perdas e provisões para o 1T12.
Queria saber o que vocês estão vendo desse 1T e esperando para 2012, por favor.
Túlio Queiroz:
Boa tarde, Rafael. A questão do nível de perdas para o 1T, a Companhia está
esperando rigorosamente o mesmo patamar que ocorreu no 4T; ou seja, um patamar
de nível de perda para a operação do Cartão Riachuelo de 7,8%. É um componente
que não traz grandes surpresas do que foi e do que performou no 2S11 quando
olhamos já para o 1T12.
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No decorrer de 2012, faremos rigorosamente o mesmo trabalho que fizemos em 2011.
Ou seja, vamos olhando as safras mais jovens, vamos vendo como está o
comportamento dessas safras, e já vamos calibrando o estoque de provisão em
relação a essas futuras perdas.
Então, quando olhamos o estoque de provisão em relação à carteira, é exatamente o
número que estamos esperando que ocorra alguns meses para frente.
Rafael Campeão:
OK. Obrigado, Túlio.

“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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