Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T17
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
16 de maio de 2017
Operador:
Bom dia senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Guararapes Riachuelo, para discussão dos resultados referentes
ao 1T17.
Esta teleconferência está sendo transmitida, simultaneamente pela Internet, e pode
ser acessada no endereço www.riachuelo.com.br/ri e plataforma Engage-X. A
apresentação também está disponível para download no mesmo site.
Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a
apresentação da empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e
respostas, quando mais instruções serão fornecidas.
Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência,
queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios
da Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em
crenças e premissas da diretoria da Guararapes Riachuelo, bem como em
informações atualmente disponíveis para a Companhia. Considerações futuras não
são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se
referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não
ocorrer.
Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da
indústria e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da empresa
e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em
tais considerações futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Tulio Queiroz, CFO da Companhia. Por
favor, Sr. Túlio pode prosseguir.
Tulio Queiroz:
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os participantes desta teleconferência na
qual comentaremos os resultados do 1T17. Aqui comigo estão presentes Newton
Rocha, Vice-Presidente Executivo da Riachuelo e Marcelo Oscar, Controller e RI.
Neste material que está disponível no nosso website, na página três temos os
números referentes à receita líquida de mercadorias consolidada do Grupo. Essa
receita cresceu 6,3% no trimestre, totalizando R$872 milhões no período. Na parte
inferior do slide, nós podemos observar os números referentes ao desempenho em
mesmas lojas.
O desempenho mesmas lojas totalizou 4% neste trimestre, uma recuperação do nível
de crescimento que nós observamos no decorrer dos últimos trimestres, uma curva
ascendente trimestre a trimestre. Aqui vale destacar novamente, a dificuldade
presente em crescimento mesmas lojas que ainda ocorre nas regiões Norte e
Nordeste. Ainda que a Companhia tenha intensificado recentemente algumas ações
específicas para melhorar esse desempenho, o ponto positivo continua sendo a região
Sudeste, que passa a apresentar desempenhos mais contundentes.
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No slide quatro, nós temos os números referentes ao ticket médio e a base total de
cartões Riachuelo. Na parte superior do slide, nós observamos que o ticket médio
encerrou o trimestre a R$174, um crescimento de 12%, aqui também bastante
influenciado pela operação de celular, que obviamente tem um ticket maior.
Na parte inferior do slide, nós observamos o montante referente à quantidade de
cartões Riachuelo. A Companhia encerrou esse trimestre com 28,5 milhões de
unidades, sendo que aproximadamente 5 milhões referem-se à operação Bandeira.
Esse crescimento de 4,9% vem em linha ao crescimento apresentado nos últimos
trimestres, ou seja, a Companhia manteve praticamente a mesma intensidade de
crescimento em sua base de cartões.
No slide cinco, nós podemos observar o breakdown de vendas da Riachuelo. Nós
observamos que o cartão Riachuelo representou 45,1% das vendas no trimestre,
acima dos 43,5% reportados no 1T16. A participação da venda com juros, porém ficou
praticamente estável em 8,4%, enquanto o cartão de terceiros representou 26,9% da
venda total.
No slide seis, começamos a falar sobre os números referentes à operação financeira
do grupo. Na parte superior do slide, nós temos os números referentes à perda real
efetiva das operações. Somente para lembrar, a linha verde refere-se à operação de
empréstimo pessoal, enquanto a linha azul refere-se à operação do cartão Riachuelo,
onde os montantes são mais expressivos.
Em ambas as linhas nós observamos um comportamento de melhora dos níveis de
inadimplentes, uma melhora em um ritmo mais acentuado do que o inicialmente
esperado pela Companhia.
Na linha azul, onde temos os maiores volumes, o nível de perda real passou de 8,3%
ao final de 2016 para 7,4% nesse trimestre, e a tendência para os próximos trimestres
continuam ser de queda. Na linha verde de cima, referente ao empréstimo pessoal, a
queda foi ainda mais acentuada, saindo de 19,1% ao final de 2016 para 16,2%. Esse
patamar de 16,2% deve se manter relativamente estável no decorrer dos próximos
trimestres.
Na parte inferior do slide, a Companhia mostra os níveis de provisionamento. Nós
encerramos o nível de provisão até 180 dias em 5,9%, e de maneira geral, 2,3% acima
do mínimo estabelecido pelo Banco Central. Por conta da forte tendência de queda em
relação, tanto do empréstimo pessoal quanto do cartão Riachuelo, a Companhia veio
realmente com um nível de provisionamento mais próximo do mínimo estabelecido
pelo Banco Central exatamente para refletir o nível de expectativa futuro, assim como
fazemos todos os trimestres.
No slide sete, temos os números referentes ao desempenho da operação financeira,
onde o EBITDA da operação financeira totalizou R$147,5 milhões nesse 1T ante
R$74,9 milhões do 1T16. A operação financeira continua recuperando seus níveis de
rentabilidade. Somente relembrando que ao longo de 2016, principalmente até a
metade de 2016, essa margem EBITDA vinha sendo pressionada pela redução dos
níveis de carteira e pelo volume de operações iniciadas em meados de 2015.
A partir do 3T16 nós retomamos os patamares de negócio, o nível de provisionamento
ficou adequado ao tamanho da carteira e a rentabilidade voltou a aparecer, assim por
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diante, neste trimestre de forma ainda mais acentuada pela aceleração da melhora
dos níveis de inadimplência.
Além disso, no que diz respeito às despesas operacionais, vale aqui um destaque
onde as despesas referentes às operações financeiras ficaram praticamente iguais em
relação ao ano passado, melhorando e impulsionando ainda mais o nível do EBITDA.
Dessa forma, o percentual do EBITDA ajustado sobre o consolidado ficou em 54,3%
ante 86,8%.
No slide oito, nós temos um panorama da área de vendas
Companhia encerrou o trimestre com 291 lojas, totalizando 615
venda. Na parte esquerda do slide, nós observamos a área de
exatamente para dar uma ideia dos elementos em maturação, que
vão impulsionar o crescimento em mesmas lojas.

da Companhia. A
mil m² de área de
vendas por idade,
consequentemente

No slide nove, temos os números referentes às operações de real estate do Grupo. A
parte superior do slide reflete os números do Midway Mall, nosso shopping localizado
em Natal, onde o EBITDA totalizou R$13,8 milhões nesse trimestre, em linha com os
R$13,8 milhões reportados no 1T16.
Vale destacar, que o shopping apresentou um crescimento em suas receitas de
aluguel, na ordem de 6%, porém o patamar de EBITDA se manteve o mesmo por
conta de algumas despesas referentes a multas contratuais. Isso reflete exatamente o
movimento que o shopping vem fazendo de melhora de seu mix, atraindo algumas
lojas e marcas estratégicas para a operação.
Na parte inferior do slide, a Companhia demonstra os imóveis próprios do Grupo, onde
46 imóveis próprios representam o real estate operacional da Companhia, sendo oito
deles em shoppings e 38 em rua.
No slide dez, temos o panorama da receita líquida consolidada. A receita líquida
consolidada do Grupo cresceu 4,6% neste trimestre, totalizando R$1,269 bilhão. Essa
receita líquida consolidada reflete obviamente as vendas da Riachuelo, adicionadas às
vendas da operação financeira e do shopping.
No slide 11, temos os números referentes ao lucro bruto consolidado do Grupo. O
lucro bruto da Companhia totalizou R$837 milhões nesse 1T, um crescimento de
10,5% em relação ao 1T16. Vale destacar a linha em azul claro que demonstra o
comportamento da margem bruta de mercadorias da Companhia, essa margem saiu
do patamar de 51,3% no 1T16, e atinge 53,2% nesse 1T.
Esse número é muito importante para a Companhia, uma vez que, como todos aqui
acompanharam, nos últimos dois exercícios, ou seja, 2015 e 2016, a Companhia
sofreu uma pressão muito grande de margem bruta devido ao ajuste que vinha
fazendo em seus níveis de estoque.
Todos os elementos estratégicos que vem sendo feitos, no que diz respeito à logística,
a melhora da coleção e envio mais adequado para as lojas, todos os elementos de
forma unificada vêm contribuindo para a melhora desse indicador desde 4T16. Assim,
a Companhia volta a retomar os patamares de margem bruta presentes em 2013 e
2014.
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No slide 12, temos os números referentes às despesas operacionais do Grupo. As
despesas operacionais totalizaram R$555 milhões nesse 1T, um crescimento de 4,7%
em relação ao 1T16. Em relação à receita líquida, o patamar ficou praticamente
estável de 43,7% a 43,8%. Na parte inferior do slide, a Companhia mostra os mesmos
números de despesas operacionais, porém agora por metro quadrado. O crescimento
por metro quadrado foi de 3,2%.
No slide 13, temos os números referentes ao ganho de produtividade conquistado ao
longo dos últimos anos, principalmente a partir de 2014. Os números mais recentes,
nós utilizamos esse gráfico para mostrar a estabilidade do indicador, onde a
Companhia julga que atingiu um nível de eficiência adequado e agora busca melhorar
a geração de valor no topline, mantendo claro e ficando de olho nos elementos de
produtividade e, entendemos que não haverá mais um salto nessa proporção. O
trabalho agora é de manutenção dos bons patamares de produtividade atingidos.
No slide 14, temos os números do EBITDA consolidado do Grupo. O EBITDA ajustado
totalizou R$271,6 milhões nesse trimestre, ante R$86,2 milhões no 1T16. Aqui, na
parte inferior do slide, trazemos um disclosure revertendo o efeito não recorrente da
reversão da provisão do PIS/COFINS, sobre ICMS, montante de R$108 milhões, desta
forma, o EBITDA ajustado totalizaria R$163,2 milhões, ainda 89% maior que os
R$86,2 milhões reportados no 1T16.
Forte crescimento está ancorado nos elementos mencionados: uma retomada de
crescimento em mesmas lojas, subindo para 4%, um crescimento muito importante de
margem bruta de mercadoria de quase 2 p.p., um nível de despesa operacional muito
controlada, crescendo abaixo dos níveis de inflação, nível de inadimplência em queda,
fazendo com que a rentabilidade da operação financeira cresça de forma significativa.
Todos esses principais elementos somados geram essa contribuição importante no
EBITDA do Grupo.
No slide 15, temos o número do lucro líquido consolidado, que totalizou R$110,6
milhões nesse trimestre ante 11,1 referentes ao 1T16. Ao excluir o efeito não
recorrente da reversão da provisão, conforme mencionado, o lucro líquido totalizaria
R$39,6 milhões nesse 1T.
No slide 16, temos os números referentes ao ciclo financeiro do Grupo. O ciclo
financeiro encerrou o trimestre em 146 dias, exatamente o mesmo número reportado
no 1T16, porém, com alguns elementos diferentes.
O nível de estoque continua melhorando, de 159 dias reportados no 1T16 passamos
para 132 dias, é um número muito importante, principalmente por conta dos elevados
níveis que a Companhia passou no decorrer de 2015 e 2016, e tratou isso de forma
bastante intensa.
Esse número é muito importante, afeta e gera um bom comportamento de expansão
de margem e, também, consequentemente, de melhora dos níveis de venda.
Na parte de baixo, nós damos o disclosure dos números referentes aos dias de
clientes e dias de fornecedores. Dias de cliente, saiu de 86 para 94 dias e dias de
fornecedores de 99 para 80. Ambos os elementos impactados pelo crescimento da
operação de celular que, no 1T16, havia 75 lojas operando celular e agora a
Companhia opera com 230 oferecendo operação de celular para os nossos clientes.
4

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T17
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
16 de maio de 2017

No slide 17, temos os números referentes ao endividamento líquido do Grupo, que
encerrou o trimestre em R$1,22 bilhão ante R$1,6 bilhão no final do ano e R$1,76
bilhão ao final do 1T16. É claro que, por conta de todos os elementos mencionados, a
Companhia gerou muito mais caixa, além disso, a Companhia fez um movimento
desde meados de 2015 de preservação de caixa em todas as suas esferas, seja
controlando os volumes da operação financeira, seja reduzindo os níveis de CAPEX e
seja, obviamente, combatendo de forma direta os níveis de estoque.
Desta forma, a melhora em relação ao EBITDA é substancial, passando de 1,6x
EBITDA ao final do 1T16 e atingindo 1,1x EBITDA ao final desse 1T.
No slide seguinte, temos os números referentes aos investimentos fixos realizados
pelo Grupo. Neste 1T, o CAPEX totalizou R$28,6 milhões no Grupo, inferior ao
patamar de R$44 milhões realizados no 1T16, e, é claro, o grande montante refere-se
à operação da Riachuelo, aqui fazendo apenas um destaque para a operação de ecommerce, que recebeu um importante investimento e já está em operação, gerando
receita e resultado para o Grupo.
No slide 19, temos a quantidade de colaboradores presentes no Grupo, ao final deste
1T, a Companhia encerrou com 36.203 colaboradores, uma queda de 5,4% em
relação 1T16, sendo que desses números, a queda de 6% refere-se especificamente a
Riachuelo, que saiu de 24.855 colaboradores para 23.366. Na Guararapes, o
comportamento foi semelhante, uma queda de 4%, saindo de 13.372 colaboradores
para 12.837.
Seriam esses os nossos comentários iniciais, a partir de agora, estamos aqui para
responder suas perguntas. Muito obrigado.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, eu tenho algumas
questões, na minha visão, um grande destaque do trimestre foi a margem bruta, como
vocês mencionaram, que teve um impacto de celular que, segundo minha estimativa,
seria uns 200 b.p., então, olhando essa margem, já está em um patamar acima de
55% e quando eu olho para o nível de estoque, me parece que vocês acertaram
bastante a coleção, tem um estoque acertado que ajuda reduzir mark down.
Eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco de cor na questão da margem bruta,
para podermos saber o que nós podemos esperar daqui para frente. Parece que está
em um nível bastante saudável e se vocês acham que isso é sustentável.
Temos ouvido de outros competidores que tem tido um pouco de pressão na margem
por causa do ambiente competitivo, um pouco mais acirrado, e da questão macro no
impacto do consumidor. Eu queria entender a dinâmica da margem no resultado e o
que podemos esperar daqui para frente.
Uma segunda pergunta, o que me chamou atenção também foram os descontos de
créditos na financeira, caíram 60% no ano contra ano. Eu queria saber se vocês
podem explicar um pouco se há uma estratégia de renegociar menos com os
consumidores ou qual a estratégia que devemos esperar para frente nessa linha de
desconto sobre crédito. São essas perguntas, obrigado.
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Tulio Queiroz:
Bom dia e obrigado pela pergunta. Em relação ao 1T, a margem bruta, realmente,
talvez seja o indicador que a Companhia mais focou esforços para retomar ao longo
dos últimos anos. Só relembrando, a partir de 2015 e ao longo de praticamente todo
ano de 2016, a Companhia sofreu uma pressão muito grande de margem bruta, seja
por conta do descompasso existente no seu nível de estoque, seja pelo crescimento
da intensidade da crise econômica e das questões macro.
Eu acho que os dois fatores, em conjunto, contribuíram para uma performance difícil
de margem bruta ao longo dos meados de 2015 e 2016. Essa melhora de margem
vem acontecendo principalmente desde parte do 3T16, intensificada ao longo do 4T16
e, agora, novamente, nesse 1T, como eu mencionei, é o resultado de uma série de
fatores.
O primeiro, e mais importante, é a consolidação de todos os elementos estratégicos
que a Companhia vem trabalhando ao longo dos últimos anos. Todo o conceito de fast
fashion que vem sendo implementado para valer, ou seja, um envio a conta gotas para
cada uma das lojas, enviando o essencialmente necessário para cada uma das lojas,
a inauguração e estabilização da operação do novo centro de distribuição aqui em
Guarulhos, é capaz de fazer a operação da Companhia inteira por SKUs, seja cabides,
seja caixas, usando da mais alta tecnologia, uma ferramenta que vem contribuindo
para essa retomada e, permitindo que a Companhia explore seu maior diferencial
competitivo: um lead time curto, capaz de utilizar nossas fábricas próprias para
explorar esse lead time curto e responder, efetivamente, aquilo que está ocorrendo na
área de vendas.
Dessa forma, concordo com seu raciocínio em relação ao impacto que a operação de
celular traz na margem. Como eu mencionei aqui, no 1T16, tínhamos 75 lojas
operando celular e agora temos 230 lojas. Essa operação se tornou muito significativa.
É uma operação que gera um valor interessante para a Companhia em termos de
EBITDA por metro quadrado, mas, sem dúvida alguma, no que diz respeito à margem
percentual, traz uma pressão, sim, no número.
Eu diria que, neste 1T, no que diz respeito a margem bruta de confecção, de moda,
nós fomos a maior margem bruta de moda no setor. É claro que não damos disclosure
da operação de celular separado, até porque a Companhia julga esse número
extremamente relevante, vem maturando ainda, estabilizando, encontrando o melhor
desenho dessa operação para a Companhia.
Mas, sem dúvida nenhuma, o destaque de margem bruta vem melhor e nós
esperamos que com a estabilização dos processos referentes a todos esses
elementos que eu mencionei dessa estratégia de fast fashion, a Companhia passe a
continuar a vender mais, porque o nível de assertividade é muito maior e, também,
consequentemente, diminua a pressão por mark downs e, consequentemente, a
margem bruta continue crescendo. Isso que nós esperamos colher de todos esses
elementos mencionados.
Entrando para sua segunda pergunta, em relação ao nível de desconto de crédito, vale
lembrar que até o 4T16, como era contabilizada uma operação de renegociação de
dívida? Então só relembrando alguns elementos rentáveis deste elemento. O cliente
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quando fica inadimplente, você contabiliza a receita financeira até 60 dias, depois você
para de contabilizar essa receita e vai fazendo as provisões necessárias.
No momento que esse cliente renegocia a dívida com a Companhia, como era feito no
passado? Nós calculávamos toda a receita do período em que ele ficou inadimplente e
na hora que você fazia a negociação, naturalmente você concedia um desconto nos
juros ou nas multas.
Então, você gerava uma super receita, e imediatamente gerava um desconto muito
forte para você convencer esse cliente a retornar. Você gerava uma receita que na
prática não havia ocorrido, porque você imediatamente concedeu esse desconto. O
que nós fizemos a partir do 4T foi corrigir esse desvio contábil, ou seja, na hora que
você renegocia com o cliente, você apropria efetivamente a receita que você de fato
combinou com o cliente. Então, imediatamente entra a receita correta e não mais
aquele montante enorme, fazendo uma contrapartida na linha de desconto de crédito.
O efeito do lucro bruto é rigorosamente o mesmo, só muda essa questão contábil e
por isso você vê uma queda importante no patamar de desconto. Ela não reflete o
efeito operacional da Companhia, mas sim uma alteração de DNA contábil.
Guilherme Assis:
OK. Está claro. Só se eu puder fazer mais uma pergunta, em relação a OPEX e
SG&A, nós vimos que desde o ano passado vocês acabaram descontinuando o CD
antigo, e no 2S vocês abriram o CD novo. Estava esperando, espero ainda que tenha
uma redução de custo talvez por causa dessa operação que estava redundante.
Isso já teve algum impacto no 1T, nós devemos esperar algum impacto ao longo do
ano de 2017? Como nós devemos ver isso também? Essa é a última pergunta.
Tulio Queiroz:
Perfeito. Sim, sem dúvida nenhuma saímos de uma operação 100% manual, ou
praticamente toda manual, principalmente no que diz respeito ao picking do núcleo de
moda no CD de Guarulhos, que está com uma operação totalmente automatizada.
Então, é claro que existiu e ainda existe uma oportunidade no que diz respeito à
captura de produtividade.
Eu diria que uma parte importante foi capturada já no 4T, uma outra parte dentro
desse 1T, e alguma coisa ainda deve ocorrer ao longo do ano, até porque tem alguns
elementos, a própria operação de e-commerce que começou agora, ainda está
encontrando o seu direcionamento adequado da operação de desenho logístico,
enfim, tem alguns elementos ainda que precisam ser calibrados e devem gerar o valor
adicional.
Quando olhamos especificamente para despesas de venda, nessa quebra que
fazemos entre vendas geradas e administrativas, surge um número um pouco mais
importante em venda, mas é principalmente decorrente do crescimento da operação
de celular, como eu mencionei, o crescimento foi muito forte. Hoje nós estamos com
muito mais lojas do que tínhamos no 1T, então naturalmente impacta essa despesa de
vendas, e também um investimento maior em marketing nesse 1T.
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Não significa que essa tendência de marketing ocorrerá para o ano todo, mas houve
um crescimento específico nesse 1T. Então, olhando do ponto de vista isolado, a
despesa de venda traz esse comportamento, mas o principal impacto realmente é
esses dois pontos que eu mencionei.
A parte do CD, eu diria que alguma captura ainda deve vir ao longo desse 2T e 2S.
Guilherme Assis:
Só para ficar claro, então, na questão das despesas operacionais, já foi capturada
uma boa parte, relacionado ao CD, mas houve outras despesas que pressionaram
também, como você falou, o rollout de celular e marketing. Então, nós podemos
esperar daqui para frente uma redução maior talvez no seu OPEX, principalmente no
seu selling?
Tulio Queiroz:
Eu diria o seguinte: o cenário macro para despesa é um cenário, a nosso ver, bastante
positivo. A ideia é realmente manter o nível de despesa operacional do Grupo abaixo
do nível inflacionário. Lembrando que nós viemos, quando olhamos um grupo como o
nosso, as duas principais despesas; primeira, sem dúvida nenhuma, a pessoal, que
sofre uma pressão importante do dissídio, principalmente o dissídio que ocorreu ao
final do ano passado, e também a questão de custos de ocupação. Esses dois
elementos, aliás, também alguma coisa de energia elétrica, que agora está em uma
trajetória um pouco melhor.
Mas sem dúvida nenhuma, esses três elementos são as três principais contas que
impactam a operação.
De maneira geral, mesmo com essa pressão adicional de celular, especificamente só
nesse 1T, o market não é uma tendência para o ano todo, nós esperamos que a
despesa operacional do Grupo se mantenha nesse patamar parecido que ocorreu
nesse 1T, ou seja, crescendo perto de 5%, um patamar muito próximo da inflação.
Esse é o nosso desafio para 2017.
Guilherme Assis:
Obrigado. Está claro.
Operador:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a
palavra ao Sr. Tulio Queiroz, CFO, para as considerações finais. Por favor, senhor.
Tulio Queiroz:
Gostaria de mais uma vez agradecer a todos os participantes, e dizer que toda a
equipe aqui presente continua à disposição através dos contatos de relações com
investidores. Muito obrigado, e tenham todos um bom dia.
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Resultados do 1T17
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
16 de maio de 2017
Operador:
A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas.

“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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