Teleconferência 4T19 – EZTEC
Operadora: Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à
teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2019 da EZTEC.
Informamos que este evento está sendo gravado e todos os
participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a
apresentação da Companhia. Em seguida iniciaremos a sessão de
perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas.
Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a
conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador
digitando *0.
Esse evento também está sendo transmitido, simultaneamente, pela
Internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço
www.eztec.com.br/ri clicando no banner “Webcast”. Os slides da
apresentação estão disponíveis para download na plataforma de
webcast. As informações estão disponíveis em Reais e em BR GAAP e
IFRS aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, do
contrário será indicado.
Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais
declarações durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de
negócios da EZTEC, projeções e metas operacionais e financeiras,
constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia,
bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações
futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos,
incertezas e premissas, pois 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 o
desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que
diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações
futuras.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Emílio Fugazza, Diretor
Financeiro e de RI, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Emilio,
o senhor pode prosseguir.
Sr. Emilio: Muito obrigado. Senhoras e senhores, muito bom dia. É a
nossa divulgação de resultados do 4º Trimestre de 2019 e do ano de
2019. Comigo hoje, estamos aqui, além de mim o Hugo, nosso
coordenador de relações com investidores e, em outro local também
para responder as perguntas que serão feitas pelos nossos ouvintes,
está o nosso Diretor-Presidente Flávio Ernesto Zarzur e o nosso
Diretor de Incorporação e Vice-Presidente da Companhia Silvio
Ernesto Zarzur.
Eu gostaria de começar na página de número 3 fazendo só uma
síntese do que vamos falar hoje na nossa apresentação. Importante

ressaltar do lado do ponto de vista operacional as vendas líquidas do
ano de 2019, que atingiram R$ 1.560 bilhão de reais. E só para vocês
terem uma ideia de como estávamos até hoje, 2020, até a data de
ontem nós estávamos em aproximadamente R$ 548 milhões. Então
nós já vínhamos nesses primeiros 80 dias do ano numa força de
vendas superior ao ano de 2019.
Lançamentos: fizemos em 2019 R$ 1.898 bilhão, então significa 1.9
bilhão de reais e, no ano de 2020, já tínhamos alcançado nesses 80
Dias R$ 615 milhões. Também já tendo cumprido aí, até o momento,
aproximadamente 27% do nosso guidance. Nosso Banco de terrenos
fechou o ano de 2019 em 7.4 bi, fazendo só as considerações do que
nós já tínhamos comprado em processo de compra, nós estávamos
em aproximadamente R$ 9 bilhões até o momento.
No financeiro, o lucro bruto da Companhia atingiu, no ano de 2019,
328 milhões. O mais importante é ressaltar a margem bruta de
aproximadamente 41% em 2019, ou seja, uma massa em bruta
acima de 40% no quarto trimestre, fechando em aproximadamente
40%. Muito importante.
Lucro líquido de 285 milhões. Isso significa uma margem líquida de
mais de 35%, 112 milhões desse resultado só no quarto trimestre.
Fechamos com caixa líquido uma posição de quase R$ 1.3 bilhão,
geração de caixa obviamente devido ao Polo 1 ao longo de 2019, mas
também temos os recebíveis performados que, na nossa carteira, são
519 milhões com alienação fiduciária. Então quer dizer, além de R$
1.265 bilhão de caixa líquido, temos também os nossos recebíveis de
aproximadamente R$ 519 milhões.
Como eventos subsequentes, a nossa distribuição de dividendos que
será proposta para a próxima assembleia geral ordinária da
Companhia é um dividendo de R$ 66,7 milhões, o que significa 29
centavos por ação. Eventos subsequentes também é a
descontinuidade do guidance de lançamentos em 2020 e também o
programa de recompra aprovado aqui pelo nosso Conselho de
Administração para até 9.575.000 ações a ser desenvolvido nos
próximos três meses.
Muito bem, essa é uma síntese dos assuntos. Vamos para página 4.
Na página 4 a gente ressalta aqui um gráfico de como tivemos, de
histórico, desde 2011, lançamentos e vendas apenas para ressaltar,
demonstrar aos senhores que a nossa trajetória de 12 meses fechada
no 4º tri de 2019 já tinha atingido aproximadamente R$ 1.9 bilhão, o
que significa que ela é a maior historicamente. Mesmo em 2013,
quando atingimos lá a primeira venda do EZ Towers, esse número já
é maior e estava no caminho para crescer ainda mais ao longo de
2020.
Vendas brutas da Companhia R$ 1.653 esse sem dúvida nenhuma
recorde, recorde histórico, vendas muito seguras, vendas cuja parcela
de entrada dos clientes é associada a tudo que eles vão pagar
durante o período de chave alcança a impressionante média de pelo

menos 52%, então obras autofinanciáveis, obras sem a necessidade
do financiamento à produção. Então a situação na qual nós estamos
entrando nesse momento de mercado hoje é uma situação para a
Companhia de um conforto do ponto de vista financeiro para
atravessar essa crise. Importantíssimo mencionar isso.
Gostaria de ir pro slide na página número 5, é o nosso banco de
terrenos, banco de terrenos nosso. Como eu mencionei, fecha o ano
de 2019 com R$ 7.4 bilhões. Até o momento nós já lançamos desses
7.4 bilhões 615 milhões e já adquirimos R$ 1.562 bilhão. Então isso
significa que entre o que entrou e o que saiu, nós estamos com pouco
mais de oito bilhões e meio de reais em banco de terrenos, em sua
grande maioria pagos, nós estamos falando de um landbank 100%
adquirido em cash, importantíssimo mencionar isso.
Temos um landbank que ele está vinculado à cidade de São Paulo em
larguíssima escala, alguma coisinha na região metropolitana de São
Paulo. Temos esse landbank espalhado por todos os segmentos
sociais e negociais, então isso significa que temos aproximadamente
dois milhões deste landbank no segmento corporativo e comercial,
temos quase que dois bilhões de reais no segmento Médio, mas
também temos alguma coisa na casa de 2.5 bi entre os segmentos
Alto, Médio-Alto e de unidades Smart Living, que são as unidades
menores, mas extremamente bem localizadas, produtos para ser
desenvolvidos com foco também em investidor. São 7.4 no ano de
2019, 8.5 já no primeiro trimestre de 2020 de landbank.
O slide da página número 6 é o slide da nossa performance
operacional. Do lado esquerdo, lembrando a vocês que no gráfico do
lado esquerdo, que nós atingimos R$ 1.9 bilhão em 2019 tem um
guidance estipulado da ordem de R$ 1.5 a 2 bilhões. Importantíssimo
mencionar que nós atingimos 99, 98% do guidance proposto.
Já em 2020, do guidance que tínhamos de 2 bi a 2.5 bi, fizemos 612
milhões, 612 milhões vinculados a quatro projetos, estamos falando
aqui de Air Brooklin, Vero Ipiranga, Fit Casa Alto do Ipiranga e Z
Ibirapuera, atingindo R$ 612 milhões. Estamos descontinuando esse
guidance.
É importante mencionar que essa descontinuidade tem foco
basicamente em duas coisas que são consequências do momento
atual em que estamos vivendo. Essas consequências são basicamente
uma dificuldade que enfrentaremos nos próximos meses de
aprovação de nossos projetos, baixa visibilidade, incerteza em
relação ao momento em que eles serão aprovados, mas é óbvio que
voltarão a ser aprovados, estamos preparados, estamos, vamos
dizer, no meio do caminho com esses projetos, não são coisas que
entraram agora, são coisas que serão dadas continuidade à medida
em que os órgãos públicos voltarem a trabalhar e temos uma
expectativa enorme de que, ainda no ano de 2020, ainda estaremos
lançando projetos e atingindo mais lançamentos do que fizemos até o
momento.

E a outra questão importantíssima é o do próprio estande de vendas,
a impossibilidade do cliente ir ao estande de vendas acaba
significando a impossibilidade dele ver o apartamento modelo, dele
observar a maquete, dele discutir um pouco mais. Por outro lado, é
algo que colocamos nos nossos comentários, colocamos no nosso
release que, como tudo, também pode ser observado por um lado
positivo, as pessoas estarão mais em casa nesse período, estarão
convivendo familiarmente, conversarão mais sobre as suas
necessidades. Então, de uma forma ou de outra, a habitação, o lar, a
família estarão no centro dessa discussão e é óbvio que quando
sairmos de tudo isso, e sairemos mais fortes, eufóricos, com um
sentimento de otimismo, sairemos também com as nossas
necessidades renovadas. Então apostamos nisso, mas, com a falta de
visibilidade e as incertezas, somos obrigados a descontinuar esse
guidance.
Do lado direito temos aqui vendas brutas atingindo R$ 1.653 no ano
de 2019. Quero lembrar a vocês que, deste volume, 367 milhões é de
estoque performado, é dinheiro que entra diretamente no nosso
caixa, é um estoque performado de margens relativamente altas.
Então quando eu olho, por exemplo, para o Parque da Cidade,
desculpa, para o Cidade Maia, nosso projeto de Guarulhos, que
somente no quarto trimestre contribuiu com uma receita líquida da
ordem de R$ 32 milhões, ele contribuiu com essa receita em uma
margem bruta de 43%. É importantíssimo mencionar isso. Então, é
um estoque performado bastante resiliente, de margem muito boa. E
fechando, logicamente, com vendas líquidas de R$ 1.565 bi no ano
para 88 milhões de distratos, patamar extremamente controlado e
saudável.
Indo agora para o slide da página número 7, fechamos o ano de 2019
com estoque de R$ 1.7 bilhão. Importante mencionar que apenas
28% desses estoques são unidades residenciais prontas. Quero
lembrar a vocês que quando olham no estoque da Zona Sul e veem
R$ 197 milhões de estoque na Zona Sul comercial, deste valor, na
verdade, R$ 153 milhões é estoque na Zona Sul praticamente locado.
90% desse estoque está locado, rendendo para a Companhia, é um
estoque que não causa nenhum tipo de prejuízo, muito pelo
contrário, ele ajuda no custo de carregamento, porque ele não incide
ali o custo condominial, o IPTU e, além disso, nós estamos com
locações aí da ordem de 70, 80, 90 reais por metro quadrado.
Importantíssimo mencionar.
No slide da página 8, senhores, temos os nossos lançamentos de
2019, os lançamentos que mencionei da ordem de R$ 1.9 bilhão, no
primeiro trimestre, em cima e à esquerda. Nós atingimos R$ 394
milhões, um projeto de Alto padrão, um projeto de Médio-Alto padrão
e um projeto de Minha Casa Minha Vida. Projetos extremamente bem
vendidos na sua média, vendidos da ordem de aproximadamente
85% na sua média. Importantíssimo.

No segundo trimestre de 19, fizemos 313 milhões de VGV no quadro
em cima à direita. Projetos de Alto padrão ou Médio-Alto padrão na
Zona Sul de São Paulo, na Zona Oeste de São Paulo. Projetos na sua
média em torno de 70% vendidos. Destaque para o Pátrio Ibirapuera
em Moema, com quase 100% vendido, temos apenas uma unidade
nesse projeto.
No terceiro trimestre de 2019, no quadro de baixo e da esquerda, R$
256 milhões, um projeto na Zona Sul de São Paulo, aqui na Vila
Mariana, o Haute Ibirapuera, quase 80% vendido, importantíssimo
isso. E a primeira fase do Reserva JB, a primeira fase que tem 330
unidades, 50% vendida.
No quarto trimestre, quatro projetos lançados, R$ 935 milhões
lançados, embaixo e à direita. Nós estamos falando de projetos
relevantes. Nós temos desde projetos Smart Living, como o ID
Jauaperi em Moema ou o ID Lisboa, na Vila Clementino, tanto quanto
a segunda fase do Reserva JB em Osasco ou o nosso Minha Casa
Minha Vida na cidade de Guarulhos, projetos que estão em venda,
que nós estamos muito confortáveis com o volume e com a
velocidade em que eles vinham vendendo.
Importante ressaltar uma coisa. No ano de 2020, nós mencionamos
no release que o volume de vendas que nós viemos observando entre
janeiro e fevereiro, semanal, de aproximadamente R$ 40 milhões, foi
o que encontramos inclusive neste último final de semana, ainda de
R$ 40 milhões. Continuamos fazendo vendas no PIN Internacional, no
Minha Casa Minha Vida e fizemos vendas inclusive no último final de
semana.
Eu acho que o destaque desse quarto trimestre está na página 9,
onde eu faço uma conexão com o nosso evento subsequente, então
eu vejo aqui EZ Parque da Cidade e vejo o Air Brooklin. No caso do
EZ Parque da Cidade, projeto extremamente bem vendido, projeto de
quase R$ 600 milhões de VGV, uma estratégia comercial precisa em
relação a como abrir as tabelas, como diferenciar preços.
Começamos vendendo o projeto inteiro de baixo para cima. Já
reconhecemos R$ 106 milhões de receita líquida nesse projeto.
Importantíssimo. Por quê? Porque além do terreno já temos obra
avançada há mais de um ano, com execução de obra ali para garantir
prazos de entrega. São 155 unidades vendidas de um total de 244
unidades. Então, estamos falando de um projeto que já é
autossuficiente, que tem caixa para ser executado até o seu final.
Air Brooklin, nosso evento subsequente. Um resultado ainda mais
forte do que o Parque da Cidade. Nós estamos falando de 428
unidades vendidas de 663. Estamos falando de um projeto de R$ 364
milhões, projeto que virá numa margem bruta na casa dos 40% no
resultado do primeiro trimestre também. Por quê? Porque é um
projeto que foi comprado em 2013, é um projeto que foi aprimorado,
um projeto que tem a fachada, que tem o design project com o
Carlos Ott, o mesmo que fez o EZ Towers, o mesmo que está fazendo

o Esther Towers, que fez o EZ Mark, um projeto que caiu, vamos
dizer, nas graças daquele comprador que olha para a Zona Sul,
naquele lugar, com olhar de crescimento de demanda para todos os
escritórios que estão naquela região.
Na página 10, senhores, os lançamentos do primeiro trimestre de
2020. Os 615 milhões que nós já fizemos. Fizemos esse lançamento
no Fit casa Alto do Ipiranga, o Minha Casa Minha Vida no Alto do
Ipiranga, muito próximo da estação de metrô da linha verde do Alto
do Ipiranga, o próprio Air Brooklin que eu já comentei, o Vero
Ipiranga e o Z Ibirapuera, e aí cabe destaque ao Z Ibirapuera, projeto
lançado no último final de semana, projeto que teve apenas duas
semanas de estande aberto. Nós estamos falando, assim, em metros
quadrados vendidos são 13%, mas nós tivemos, e acho que esse é o
destaque, nós tivemos 24 unidades de fato vendidas nesse período
onde começa a aflorar mais o processo em que nós estamos vivendo
nesse momento. Então, são projetos em que temos a tranquilidade
da venda em cenários de crise ou em cenários de bonança, são os
projetos pelo qual nós começamos o ano de 2020 e levaremos em
frente.
No slide da página 11, senhores, eu começo a falar do desempenho
financeiro da Companhia. Começando pelo gráfico de cima e da
esquerda, um gráfico que fala sobre receita líquida atingido R$ 309
milhões, receita líquida essa, eu diria, aumentada, agredida,
justamente pelos R$ 106 milhões do Parque da Cidade e, não só isso,
por mais aproximadamente R$ 30 milhões de reais do Haute
Ibirapuera, projeto lançado no trimestre e vendido no trimestre, que
atingiu margem bruta de 43%.
Daí eu já falo da margem bruta da Companhia no gráfico de cima e
da direita, uma margem bruta de 40% no trimestre. Quero só
lembrar, o 47% no terceiro tri que os senhores veem no gráfico, ele
estava extremamente impulsionado pelo projeto Pátrio Ibirapuera,
que teve uma parte importante do seu reconhecimento dentro desse
terceiro trimestre de 2019. Mas quando eu olho para o quarto tri, eu
vejo anormalidade do que veio acontecendo ao longo do ano de
2019.
Eu vejo um reconhecimento de receita com margem bruta de 46%,
por exemplo, no Fit Casa Brás, Minha Casa Minha Vida nosso no Brás,
44% no Fit Casa Rio Bonito, que é o nosso Minha Casa Minha Vida no
Rio Bonito. 49% no Z Pinheiros, por exemplo. 47% no Cidade Maia.
Eu vejo margem bruta de 55% no Diogo Ibirapuera, projeto que está
muito bem vendido, com execução de obra em andamento. Então são
estes projetos que hoje garantem a tranquilidade de nós olharmos
para o futuro, a partir do momento em que há execução de obra, e
falar a vocês que a margem bruta REF da Companhia, que será vista
um pouco mais à frente, está em 44%.
Senhores, falando de despesas, despesas administrativas e
comerciais. No gráfico de baixo e da esquerda, obviamente que

quando eu falo do incremento de receita, ou seja, saindo de 188
milhões no terceiro tri para 309 no quarto tri, eu já olho para uma
diluição maior da minha despesa administrativa. Vê-se que a gente
está conseguindo manter despesa administrativa regularmente em
linha. 23, 24 até 26 milhões de reais. Não há previsão de incremento
de despesa administrativa nesse momento. E essa despesa sobre
receita está na casa de 8%, vindo de uma redução de 14 a 16% ao
longo dos últimos trimestres. Então é 8% o patamar de despesa
sobre receita
Já no caso das despesas comerciais, importantíssimo mencionar que
estamos fazendo este volume agressivo de vendas, com a nossa
empresa, mais de 90% das nossas vendas estão sendo realizadas
pela Tec Vendas, a imobiliária da EZTEC, que conta com mais de
1.500 corretores associados, que tem uma administração precisa a
respeito das decisões que precisam ser tomadas, das estratégias, da
administração de plantões. Nós conseguimos, na verdade, realizar
4% de despesas sobre vendas brutas no trimestre. Importantíssimo
mencionar. Despesa de publicidade de estande, apenas 4% sobre as
vendas auferidas no período.
No slide da página número 12, nós vamos falar de resultado
financeiro, resultado financeiro impactado pela carteira de alienação
fiduciária. A carteira de alienação fiduciária proveu ao longo de 2019
um IGP da ordem de 7%, pouquinho mais de 7%. Uma carteira que
está na casa, hoje, de 10.4 + IGP. Então isto foi responsável somente
no quarto trimestre por aproximadamente R$ 29 milhões de resultado
financeiro para a Companhia.
Equivalência patrimonial. Projetos como o Reserva JB, a última fase
do Jardins do Brasil, que já trouxe para a Companhia R$ 33 milhões
de receita adicional. Esse é um projeto que já se enquadra aí nesse
resultado de R$ 10 milhões, é o primeiro reconhecimento dele, então
tem a diluição de todas as despesas comerciais nesse momento. Já
trazemos um resultado líquido para a Companhia de 10 milhões da
nossa parte, porque são 76% que nós temos desse projeto, no
resultado do quarto trimestre de 2019.
Fechando assim o lucro líquido a R$ 108 milhões de reais para uma
margem líquida de 35%. É importantíssimo mencionar que quando eu
vejo 35% aqui, eu vejo 108 milhões com apenas 29 milhões de
resultado financeiro. Isso significa que o resultado operacional da
companhia foi de R$ 80 milhões. Quando eu comparo com o
resultado do terceiro trimestre, que foi de R$ 60 milhões para um
resultado financeiro de 23, isso significa que o resultado operacional
no 3º tri foi de 40 milhões, então de 40 para 80 foi um crescimento
de 100% no resultado operacional da EZTEC do 3º tri para o 4º tri de
2019.
Finalmente, senhores, um resultado apropriado. Um crescimento sem
precedentes nos últimos quatro trimestres, fechando o ano de 2019
com uma margem bruta a apropriar, o que a gente chama de

margem REF de 44%, um indicador do que pode ser de fato as
margens à medida em que as obras de fato sejam executadas.
Lembrando a vocês que, neste caso, com uma menor necessidade de
financiamento imobiliário, o impacto, o decréscimo que eu vou ter
nessa margem por uso de financiamento imobiliário, é praticamente
irrelevante, senhores.
Slide da página número 13, alienação fiduciária. Aqui apenas para
lembrar que nós fechamos o ano com 1989 clientes, praticamente
estável em relação a 2018, e um volume total de carteira de R$ 519
milhões, comparado com 513 no ano de 2018. Quero lembrar que, no
final das contas, nós tivemos, entre valores quitados, na casa de R$
191 milhões para valores criados de novas AFs, mais o incremento de
juros e correção, nós tivemos praticamente no zero a zero. Então
mesmo num ano em que há um decréscimo na taxa do financiamento
imobiliário, houve uma manutenção do volume total em reais da
nossa carteira de recebíveis diretos. Lembrando assim, só para
fechar, em termos de retomadas no ano de 2019, apenas 10
unidades retomadas, contra 22 unidades retomadas em 2018.
O slide da página 14, - nos encaminhamos aqui para os slides finais, no slide da página 14, senhores, é apenas para lembrar qual é a
composição do nosso patrimônio líquido. Uma Companhia que fecha
2019 com o patrimônio líquido de 3,880 bilhões, onde apenas 397
milhões são passivos dessa Companhia. Em termos de dívida bruta,
de dívida vinda de financiamento à produção, nós tínhamos neste
momento não muito mais do que R$ 40 milhões, no exato momento
em que estamos vivendo, ou seja, março de 2020, a nossa dívida
bruta é zero. Não temos mais absolutamente nada de dívida bruta
nessa Companhia.
Então essa Companhia fecha com um volume total de caixa, no ano
de 2019, de 1,307 bilhão mais R$ 573 milhões em recebíveis
performados, 519 na nossa carteira e o restante são recebíveis que
estão em processo de repasse de obras entregas. Temos um estoque
pronto de R$ 335 milhões para um VGV de aproximadamente R$ 600
milhões em estoque pronto. Então isso significa que o nosso estoque
pronto está a uma margem bruta da ordem de 45%.
O nosso landbank mencionado, no ano de 2019 um landbank de R$
7.4 bi, significa um custo de R$ 897 milhões. Então, aqui apenas para
mencionar o tamanho da solidez deste balanço que estamos vivendo.
É um balanço que permite, justamente, atravessarmos os momentos
que advém com bastante segurança.
Na página 15, eu gostaria de mencionar dois eventos subsequentes.
O primeiro deles é a Assembleia Geral Ordinária, que a princípio está
marcada em nosso calendário oficial corporativo para ocorrer no dia
28 de abril de 2020. Logicamente que ficaremos no aguardo das
determinações. Sabemos que existem discussões na ABRASCA,
existem discussões com o CBM, com o próprio governo federal a
respeito da modalidade em que essas assembleias serão realizadas,

mas a princípio deveremos fazer a proposta da administração, essa
proposta inclui que o resultado de 281 milhões do ano de 2019 terá
um dividendo por ação da ordem de 29 centavos. 29 centavos
significam 66,8 milhões de distribuição de dividendos, é um
incremento em termos de
valor unitário por ação de
aproximadamente 100% em relação ao ano de 2018.
Adicionando aí como fato subsequente o programa de recompra. O
programa de recompra aprovado pelo conselho na data de ontem, ele
é um programa que permite à Companhia adquirir 10% do seu free
float, o que significa 9.575.000 ações para realizarmos ao longo dos
próximos três meses. Valor este que, se empenhado na sua
totalidade, não traz nenhum risco, não compromete de nenhuma
forma as obrigações que a Companhia tem a seguir com os seus
clientes, com seus fornecedores e com seus colaboradores.
Senhores, por último, apenas para fechar e depois abrimos para
perguntas e respostas, o slide da página 16 fala sobre a situação que
estamos atravessando em relação à covid-19, e obviamente que nós
estamos atentos. Formamos um grupo gestor aqui dentro da
Companhia e já tomamos determinadas ações que passaram a
funcionar ao longo desta semana que estamos atravessando. Não
temos 40% de pessoas mais dentro do escritório, de 50 a 60% já
estão em trabalhos de home office. Foi necessário locação e aquisição
de equipamentos.
As reuniões estão sendo feitas todas por teleconferência. Estamos
também já com uma política de evitar que qualquer um de nossos
colaboradores venha para a Companhia de transporte público. Isso
significa que a Companhia reembolsa táxi, uber, transportes
individuais para as pessoas se deslocarem, quando necessário, até a
Companhia. Suportamos pagamentos de exames de covid-19 que
eventualmente possam não ser cobertos, ou que eventualmente
apresentem uma demora acima do desejado, através dos planos de
saúde, e é óbvio que já afastamos todos os colaboradores em grupo
de risco.
Não tem a menor dúvida que estamos atentos ao que vai acontecer
nas próximas semanas em relação às nossas obras. Nas nossas
obras, especificamente, temos uma preocupação que é de saúde e
também econômica, com os nossos colaboradores de empreiteiros.
Então há um grupo hoje formado de discussão sobre isso. Plantões de
vendas, eles já estão fechados, mas é óbvio que a Companhia
investiu tanto ao longo dos últimos anos em sistemas colaborativos
online, o nosso sistema de CRM permite aos nossos corretores, aos
nossos superintendentes, coordenadores e gestores da nossa
imobiliária hoje trabalhar em home office, com acesso controlado a
esses dados, mas que permite entrar em comunicação e ter algum
tipo de contato, vamos dizer, digital com esses nossos clientes.
Enfim, é uma operação que ela é integrada verticalmente, então
muita coisa, 90% do que acontece aqui, está sob nosso controle, nós

estamos atentos e tentando fazer o melhor a cada dia. Senhores,
obrigado pela paciência. Eu gostaria de abrir agora para nossas
perguntas, perguntas dos nossos ouvintes.
Sr. Silvio: Primeiro, Emilio, eu queria dar bom dia pra todos. Quem
está falando é o Silvio Zarzur. Eu estou aqui junto com o Emílio e o
Flávio para responder às perguntas
Sr. Emilio: Obrigado, Silvio.
Sr. Flávio: Também vou dar o meu bom dia, também estamos aqui à
disposição. É o Flávio Zarzur.
Sr. Emilio: Obrigado, Flávio.
Operadora: Obrigada, senhores. Agora abriremos a seção de
perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor,
pressionem *1.
A nossa primeira pergunta vem de Enrico Trotta, Itaú BBA.
Sr. Enrico: Bom dia, Silvio, Flávio, Emilio. Duas perguntas aqui que
aí também tem muito a ver com essa parte de guidance, de
lançamentos e também o buyback. O primeiro, a gente viu, se a
gente pegar o Z Pinheiros, não o Z Pinheiros, vocês acabaram de
lançar o Z Ibirapuera que, na verdade, acho que ele teve uma
performance de venda um pouco mais fraca do que o esperado,
imagino eu. Então eu queria entender, assim, se esse cancelamento
de lançamento tem um pouco a ver também com o perfil de produto
que vocês vêm mudando e aí tem um pouco menos de demanda de
investidor para frente?
A gente viu muitas empresas lançando projeto com um perfil um
pouco mais de investidor e esse Z Ibirapuera imagino que tenha um
perfil mais de investidor e teve uma performance já ruim. Então, eu
queria entender, porque muda um pouco a estratégia aqui para
frente, é lógico que tem um efeito mais não recorrente que a gente
está vivendo, mas eventualmente pode trazer algumas implicações
aqui de economia mais macro para frente que tirem um pouco essa
demanda que a gente vinha vendo muito aqui em São Paulo ao nível
de investidor.
Na verdade, eu queria entender se essa revisão do guidance de
lançamento tem um pouco a ver também com o perfil de produtos
que vocês tinham pra lançar esse ano e que não necessariamente vai
ser mais lançado porque a demanda do investidor eventualmente
pode diminuir. E aí também se tem algum impacto que vocês
esperam ainda por via de distrato. Acho que a gente tem a regulação,
acho que ajuda a proteger muito. Aparentemente a parcela de
entrada, quando você pega o Parque da Cidade, que não sei como
que é o caso, acho que foi relevante, acho que limita um pouco o
downside, eu queria também entender se o que vier a ser lançado, se
esses dois produtos têm algum risco de distrato.

E a segunda pergunta, acho que mais relacionada ao buyback, a
gente olha outros setores, inclusive o setor de bancos, as empresas
falando muito em preservar caixa nesse momento. Até entendo que
vocês acabaram de fazer uma captação bem relevante, com uma
posição de caixa líquido muito grande, mas se de fato isso também é
uma sinalização aqui de que vai ter muito pouco lançamento aqui
para o ano ou vai ficar bem abaixo da expectativa mesmo, e aí o foco
no curto prazo é usar esse caixa, esse caixa líquido para
recontratação mesmo. Obrigado.
Sr. Silvio: Deixa... eu vou começar respondendo. A primeira
pergunta é a respeito da demanda de imóveis para investidor. Olha, a
gente lançou o Air Brooklin esse ano. Ele é gigante. Ele teve uma
venda fortíssima. Nós aumentamos a tabela de vendas quatro vezes
em 20 dias. Então é um produto de volume grande que teve uma
demanda muito grande.
Durante o carnaval, nós vendemos R$ 40 milhões. Então, você
imagina aqui, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval foram
vendidos R$ 40 milhões. Não tinha muito corretor trabalhando aqui.
As pessoas estavam indo aos plantões comprar imóvel. De todo tipo.
Residencial, para investimento, em Guarulhos, em Osasco, em
Moema, pagando 15, 16, 17, o preço de cada região, tudo muito
aquecido.
No dia que abre a bolsa na quarta-feira, e começa essa confusão, a
gente teve um arrefecimento das vendas. A gente continuou a
vender, então vendemos 40 milhões mais ou menos por semana, até
o final da semana passada, mas isso, assim, as vendas, uma parte
grande dessas vendas, eles não vão finalizar. Muita gente que tinha
comprado aí nas últimas duas semanas e ainda não tinha dado o
cheque ou faltava alguma coisinha, tem gente que está repensando a
compra.
Então o que alterou, vamos falar, a nossa visão de vendas é o que
está acontecendo no país. Então isso está muito claro. Depois, assim,
olha, eu acho que 80% do nosso VGV, é nessa faixa, é imóvel
residencial para moradia. Ok, nós estamos vendendo aí um produto
gigante de seiscentos milhões, tem mais um produto aqui de cem
milhões, mas vamos lembrar que nosso objetivo de lançamento esse
ano, ele era muito grande. E ele é composto, não só nesse ano, mas
o nosso landbank, vamos falar, na sua maioria, ele é composto por
imóveis residenciais. É onde está o maior mercado e aonde a EZTEC
concentra uma parte importante daquilo que ela faz.
Agora, a EZTEC, ela quer e vai ser uma empresa muito grande e ela
quer atuar dentro do mercado aqui da grande São Paulo,
preferencialmente. Então, eu tenho que atender o investidor, eu
tenho que atender ele com imóvel comercial, com imóvel residencial
para locação, eu tenho que atender lajes corporativas que eu tenho
que atender o maior mercado que é o residencial. E o nosso
landbank, ele está distribuído dessa forma.

E é óbvio que a suspensão do guidance, ela está diretamente ligada
com o que está acontecendo aqui no planeta e no país. Então, esse
problema do coronavírus é que pegou a gente. Você imagina fechar
os plantões de venda. O esforço que a gente está fazendo para
continuar funcionando, continuar vendendo, não vai ser fácil. Não é
fácil que você venda um apartamento online, não é fácil você
convencer ele a assinar, não é uma questão de tecnologia, é uma
questão de vida prática.
Quando o cara vai ao plantão de venda, você recebe ele, você mostra
a maquete, ele entende o que ele está comprando, ele se sente mais
seguro. Agora, ele está na casa dele lá, com a esposa, com o filho,
não tenho certeza se a gente vai conseguir o sucesso nessa venda,
mas nós vamos tentar. Nós temos a tecnologia, nós temos o pessoal,
nós temos tudo para fazer isso e vamos tentar fazer.
Agora, o nosso recuo no guidance está ligado exclusivamente ao
coronavírus. A gente vinha voando, voando! Os recordes de venda,
eles iam acontecer de novo nesse trimestre. Foi no trimestre passado
e ia ser nesse, ia ser no próximo e com margens ascendentes. Por
quê? Porque o preço, - é o que eu estava falando, - tudo a gente
estava conseguindo aumentar o preço e tudo a gente estava
conseguindo dar liquidez, então era um início muito bom.
Agora estamos com esse problema pela frente. Se o problema for
curto, a gente tem um resultado pro país, pra economia e pras
pessoas. Se o negócio for mais extenso é a mesma coisa, é uma
coisa muito mais complicada, a gente está preparado, muito bem
preparado pra enfrentar isso. Eu quero lembrar, os nossos
performados, eles têm uma formação excelente. Então esse problema
de trabalhar online eles tiraram de letra. É até surpreendente. Pode
parecer surpreendente, mas são pessoas extremamente bem
preparadas, mesmo aquelas pessoas que não têm aquele cargo tão
alto, elas estão muito bem preparadas e a gente encontrou uma
facilidade muito grande de trabalhar online.
Mas eu não tenho certeza se vai ter a demanda para frente, então daí
vem a suspensão do guidance. É óbvio que a gente deve ter um
problema de distrato. Eu acho que, assim, e volto a falar, de que
tamanho ele é? Não sabemos. Se essa crise passar em 15 dias é uma
coisa, se ela passar em 60 é outra, se ela passar em 90 é outra. Cada
uma tem a sua consequência.
Agora é assim, a empresa é super bem preparada, nós temos
terrenos numa quantidade muito suficiente, suficiente e adequada. É
lógico que nós vamos tentar, nós vamos tentar não, nós vamos
preservar o caixa da Companhia. Eu não vou, nós não podemos sair
comprando terrenos na mesma velocidade em que a gente teria
comprado se a gente fosse cumprir o guidance. Se o guidance
estivesse claro no cumprimento.
Amanhã, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias, depois de esclarecido o
que a gente tem pela frente, a gente revê tudo. Pode voltar guidance,

podemos comprar um monte de terreno ou não. Agora é assim, é um
dia de cada vez e nós estamos muito atentos. Eu só quero lembrar de
novo que a EZTEC, ela está muito bem preparada pra ter a melhor
incorporadora de São Paulo. Então, é uma questão do mercado voltar
e a gente acreditar no país. Acho que é isso.
Operadora: A próxima pergunta vem de Pedro Hajnal. Bradesco BBI.
Sr. Pedro: Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo call. Do nosso lado é
uma pergunta rápida, então, em relação a essa mudança de
estratégia, esse novo foco na média renda. Eu queria saber se vocês
poderiam dar um pouco mais de cor e o que levou a essa mudança?
E, também, assim, o que vocês estão esperando aí do cenário dado
esse novo coronavírus em relação ao setor também, por favor?
Sr. Silvio: Não teve nenhuma mudança de estratégia da Companhia.
A Companhia sempre teve essa estratégia. Essa estratégia ela é a
mesma, não sei falar, mas há uns dois ou três anos, então, que a
gente tem essa estratégia.
Quando a gente viu que a gente queria crescer dentro de uma zona
geográfica, a gente resolveu ocupar todos os espaços e de acordo
com a demanda que tem cada espaço. Então não tem nenhuma
mudança de estratégia em relação à mercadoria, em relação àquilo
que a gente vai lançar. Agora, a respeito do coronavírus eu queria
deixar aí o Flávio ou o Emilio para poder falar.
Sr. Flávio: Só pra acrescentar, porque, assim, o que o Silvio falou,
ele praticamente pincelou tudo o que a gente está vivendo no dia-adia. Então, o que fica claro é que, assim, o fato de ter esse
coronavírus, vamos supor que daqui a 40 dias, 60 dias, tivesse
resolvido esse problema, já teríamos o seguinte problema: primeiro,
o fato dos plantões ficarem fechados, a gente teria uma agenda
muito curta para lançar a quantidade de produtos que a gente
precisaria lançar para cumprir o guidance total.
E segundo: as aprovações, estando suspensas pela prefeitura, isso
também vai atrasar um pouco o fluxo das aprovações. Então isso o
Emilio destacou bem. Se isso passar bem em 60 dias, se isso passar
bem em 45 dias, nós devemos retomar novamente e, como o Silvio
falou, e como vocês bem sabem, nós temos produtos desde o baixa
renda da SBPE, também, que você pega a faixa HMP ou HIS, até o
altíssima renda.
Nós devemos lançar os produtos nos quais a gente estiver mais
seguro de uma venda de boa velocidade. Eu vou dizer pra você, o
fato da gente ter descontinuado o guidance é porque nós estamos
vendo que vai ser muito difícil, em função da agenda e do tempo,
mesmo que o cenário mudasse totalmente favorável daqui a 40, 60
dias, que a gente cumprisse tudo, porque a gente gosta de fazer as
coisas bem feitas.

Então, mas nessas condições, mesmo que o cenário não volte a
100% do que era, a gente ainda vai ter bons produtos pra lançar, e
eu vou falar assim, mais pro final do segundo trimestre, começo do
terceiro trimestre, e que eles vão ter uma margem, a gente não vai
saber exatamente se vai ser a mesma margem dos 45, 42, 41, mas
vamos ter uma margem adequada para que a gente dê vazão a todo
o nosso banco de terrenos e toda a nossa capacidade de execução.
E outra coisa que é também importante ressaltar. A nossa despesa
administrativa, a nossa capacidade, ela está bem, vamos falar assim,
ela tinha condição de crescer, e de a gente crescer para um novo
volume que a gente está projetando para frente, mas ela está
adequada, vamos falar assim, se a gente lançar nesse ano mais 600
milhões, então a gente em vez de lançar os 2,5 bi, lançar 1 bi e
duzentos, 1 bi e trezentos, 1 bi e quatrocentos, a nossa estrutura
está muito adequada para isso.
Outra coisa que é importante. Como foi ressaltado aqui, essa crise,
esse problema, trouxe o conhecimento para nós, e aí eu vou falar
assim, mais para mim, porque eu sou um pouco mais velho, e pro
Silvio, que esse trabalho, reuniões à distância, reuniões com
projetistas à distância numa cidade como São Paulo é extremamente
produtivo, extremamente produtivo. E eventualmente em algumas
situações, mesmo na rotina normal, eu não acredito que a gente
volte a obrigar e ser necessário que todo mundo esteja no escritório.
Essa história do home office pode de alguma maneira, em algumas
áreas, ser um ganho de produtividade, tanto para os nossos
fornecedores de serviços, como nossos projetistas, como pra parte da
nossa mão de obra que a gente tem instalada, que são os nossos
colaboradores.
Então é isso que a gente está enxergando e, de novo, nós temos que
ver em que cenário que a gente vai sair disso. Então, a gente imagina
que daqui a 45 dias, final do mês de abril, a gente tenha uma clareza
de enxergar como é que vai ser o nosso pra frente, olhando também
o que aconteceu nos outros países que estão no meio do problema. É
isso que eu acho.
Sr. Pedro: Está claro, obrigado.
Operadora: A próxima pergunta é de Gustavo Cambaúba, BTG
Pactual.
Sr. Gustavo: Oi pessoal, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas
aqui. A primeira, até pegando um gancho nesse ponto que o Flávio
colocou da questão da prefeitura como um impeditivo aqui para o
guidance, eu queria, se vocês pudessem falar um pouco, mais ou
menos aí o que vocês têm de VGV hoje, em terreno, que
eventualmente já foi aprovado, mas vocês talvez não lançaram aí por
conta de carnaval e depois pela questão do coronavírus e o que está
já talvez em processo de aprovação aí na prefeitura e está... e aí está
travado de alguma forma. No fundo eu queria ver aqui um pouco o
quão rápido talvez vocês poderiam voltar a lançar assim que talvez as

coisas normalizassem, e aí obviamente dependendo de como vai
estar o cenário.
E aí a minha segunda pergunta é também em relação aqui à questão
de terrenos. Eu sei que obviamente é muito cedo para falar, mas eu
estou talvez pensando aqui, tentando, enfim, olhar um pouco o copo
meio cheio. A Companhia, ela tem muito caixa e está super bem
posicionada, eu queria entender um pouco se vocês acham que
eventualmente vão ter aí boas oportunidades de terrenos, nas
negociações que vocês talvez já tinham em curso, se existe alguma
possibilidade aí de talvez fazer alguns negócios um pouco melhor
agora, alguém que talvez de repente precisa de mais liquidez, enfim,
como é que vocês estão pensando aí talvez se posicionar do ponto de
vista de aquisição de terrenos ou se a ideia aqui também é de fato
esperar e ver como que as coisas se estabilizam? Obrigado.
Sr. Silvio: A respeito de aprovação, olha, é assim. Com o mercado
do jeito que está e com a capacidade nossa de vender e de executar,
praticamente tudo que a gente aprovou, a gente lançou. Então nós
devemos ter lá no landbank da Companhia alguma coisa como R$
350 milhões de projetos aprovados, o que não dá nem pra um
trimestre dentro daquilo que a gente estava, vamos falar, projetando
por ano.
Agora, nós temos dentro da prefeitura mais ou menos entre 5, mais
ou menos, das prefeituras, mais ou menos entre 5 e R$ 5,5 bilhões
de VGV em aprovação. Então, é coisa que vai até o ano que vem. E
tem coisa que está num cabelinho para aprovar e tem projetos que
são mais complexos, que pedem uma série de licenças mais
complexas, são projetos lazer gigantes, projetos de 3000
apartamentos, 4000 apartamentos, que você tem uma série de
licenciamentos que você tem que fazer e que estão sendo feitos.
Então, assim, o VGV que nós temos aprovado é muito pouco, 300
milhões, 350, mas, dentro do semestre, a gente tinha a previsão
muito firme que a gente ia aprovar mais de um bilhão, dentro do
semestre. Então a gente já teria a chegar ao final desse semestre
aqui com mais um bilhão aprovado, a gente ia ter lançado mais uns
oitocentos, novecentos, e a gente ia continuar lá com os 350 de
colchão, porque, do jeito que está o mercado, é aprovou você lança,
porque vai vender, do jeito que estava, né?
Agora é assim, também, esse negócio de terreno, é óbvio, se o
mercado piorar... é assim, se o mercado estiver ruim, o pessoal vai
se apertar. Isso é natural. Mas se o mercado estiver ruim, o preço de
venda, ele também cai. Nós temos bastante caixa. Aquisições, num
cenário desse, só coisa pontual e muito bem comprado. Eu prefiro,
depois, quando o mercado melhorar, se tiver que pagar um pouco
mais caro, do que sair comprando coisa agora e depois ter que
carregar muito tempo.
Então, é tudo um jogo. Eu acho que muita gente pode se atestar,
acho que pode ter terreno barato e nós vamos comprar com bastante

cuidado, é mais cuidado agora do que a gente estava antes, porque a
coisa parece que vai ficar um pouquinho mais difícil. É isso.
Sr. Flávio: Cambaúba, só pra complementar o que o Silvio está
falando, nós abrimos esse programa de recompra de ações da EZTEC
porque isso sim, em algum momento, pode ser uma oportunidade
muito maior do que comprar mais terreno. Estou falando num
desastre, num problema, isso sim podia ser algum problema. E
também porque da nossa total confiança na empresa. Então isso é
uma outra alternativa que a gente até prefere não ter que lançar
mão, mas se precisar nós estamos com ela preparada para agir.
Sr. Gustavo: Está ótimo. Obrigado e bom dia.
Operadora: A nossa próxima pergunta vem de Victor Blasques,
Prumo Capital.
Sr. Victor: Oi, bom dia pessoal. Parabéns pelos resultados. Minha
dúvida é quanto ao processo em andamento das obras. Vocês já
tiveram que paralisar alguma obra ou já começaram a ter uma
postergação de obras programadas e acredito que as empreiteiras e
fornecedores com quem vocês trabalham são terceirizadas.
Então, eu queria entender se vocês vão ter algum custo com mão de
obra parada e os fornecedores, como que está a relação com eles
nesse momento de estresse? Obrigado.
Sr. Silvio: Deixa eu só comentar isso aí, Victor, que é o seguinte.
Olha, os nossos fornecedores, eles são fornecedores de longa data
nossa. Eles são, vamos falar assim pra você, que 80% dos nossos
fornecedores são parceiros. Então, pode ser que num primeiro
momento a gente tenha que ajudá-los em alguma situação e a gente
deve ajudá-los, está certo, mas se a crise pesar um pouquinho, nós
vamos ter como contrapartida à crise uma diminuição de custo de
obra.
E a estratégia hoje da empresa é manter a obra funcionando o mais
possível, está certo? Então eu vou chutar que até o final de março e
cada dia, cada semana, você vai fazendo a programação do que você
vai enfrentar pela frente. Se tiver que parar a obra, o empreiteiro
pode colocá-los em férias e aí vê quanto tempo... vai colocar férias
em 30 dias, eventualmente a gente vai ou não ajudar um empreiteiro
emprestando dinheiro para ele pagar as férias, até no segundo
momento para que ele gere medições e consiga passar por isso. As
nossas obras, elas estão no prazo, estão tranquilas e nós estamos
mitigando todos os riscos a cada momento.
E o Flávio vai falar da prefeitura.
Sr. Flávio: Eu só vou completar o seguinte: nós vamos cumprir a lei.
Porque é assim, o Flávio falou até o final de março, é que a gente
está fazendo uma previsão disso. Quando o governo mandar fechar,
nós vamos fechar. Essa é a diretriz. A prefeitura, o governo do estado
mandaram fechar os plantões. Fecha o plantão. Se eles mandarem

parar a obra, nós vamos parar a obra. A gente vai cumprir a lei. É
isso, não tem muito... o Flávio está achando que é o final de março,
porque a gente acredita, que pelo que a gente está enxergando aí
eles vão mandar parar, se parar o transporte público, eu acho que a
gente não consegue fazer as obras, então é tudo dentro da, vamos
falar, da normalidade da época que a gente está enfrentando.
E isso que ele falou do desenvolvimento junto com os nossos
empreiteiros, e tudo, nós trabalhamos há 40 anos. Não vai ser essa
crise agora que vai causar um problema pra gente. Nós estamos
super bem preparados. Sempre. Pra qualquer coisa. Estamos
pegando esse problema pela frente, a gente vai mergulhar aqui e nós
vamos sair lá. Podemos sair em dois meses, podemos sair em quatro,
eu não sei. Mas que nós vamos sair e sair da forma correta, da forma
menos prejudicial pra empresa, que nós vamos saber aproveitar as
melhores oportunidades que tiver, disso vocês podem ter certeza.
Sr. Gustavo: Tá OK, obrigado pessoal.
Sr. Emilio: Senhores, desculpa, nós tivemos duas perguntas feitas
aqui pela internet. Essas perguntas de internet foram respondidas,
perguntas sobre a nossa estratégia de média renda e também sobre
a questão das obras. Dessa forma não temos mais perguntas. Eu
queria passar de volta pro Silvio e depois pro Flávio pra fazerem as
suas considerações finais.
Sr. Silvio: Eu quero falar o seguinte: vocês olham o nosso resultado
do ano passado. Vejam como a gente conseguiu, dentro daquele
mercado que investia, sair bem. Isso aconteceu sempre, ao longo dos
40 anos que a gente trabalha, sempre foi assim. Então a gente tem a
experiência, nós temos o pessoal, nós temos o conhecimento, a
estrutura de capital. Você vê, essa estrutura de capital, hoje, ela faz
muita diferença.
Nós carregamos ela no ano passado, quando o CDI estava a 4, não
sei o quê, nós carregamos. E mesmo assim nós tivemos um
resultado, vamos falar, do ano passado bom. Mas essa estrutura de
capital hoje, ela vai fazer muita diferença. O nosso pessoal, ele é
muito, muito bem preparado e nós não temos novidades, na EZTEC
não existe mais surpresa.
Assim, na execução, nas vendas, na procura do produto, na forma de
comprar terreno, a gente não tem surpresa nisso e com essa
estrutura de capital, a gente está mais do que preparado para
enfrentar essa crise, infelizmente por mais grave que ela seja.
E, assim, se o país, se a gente acredita no país, vocês podem apostar
que a nossa empresa vai muito bem. O primeiro sinal de mercado
melhor, nós vamos executar tudo com a máxima lucratividade e
perfeição. Eu acho que esse é o recado, tomara que isso acabe logo e
que a gente possa aí voltar a trabalhar da forma normal e ter um
desempenho de acordo com aquele que a empresa pode ter. Eu acho

que é isso. Boa sorte pra todos aí com esse negócio do coronavírus e
vamos em frente.
Sr. Flávio: Bom, a minha mensagem também é uma mensagem de
otimismo, é uma mensagem de confiança e parceria com os nossos
colaboradores, com os nossos fornecedores parceiros, com os nossos
acionistas que estão fora do grupo de controle, que a gente enxerga
neles nós mesmos, porque a gente, como vocês sabem, a gente vive
de dividendo, não vive dele de remuneração de salário.
E a gente está com uma estrutura de colaboradores mais madura,
nós vamos sair mais fortes, nós temos certeza disso, então a nossa
mensagem é uma mensagem de confiança, uma confiança e, no
momento de apreensão, então a gente, apesar de ser confiante,
tomamos todas as medidas mitigadoras para que não tenhamos
nenhuma surpresa.
Qualquer surpresa que a gente venha a ter, a gente acredita que vai
ser positiva, porque tudo que a gente pôde mitigar nós mitigamos:
caixa, pessoas em casa, então a gente vai sair melhor disso, temos
certeza que estamos num país maravilhoso, no melhor estado e na
melhor cidade do país. Então nós vamos sair muito mais fortes.
Obrigado.
Operadora: Obrigada. A teleconferência de resultados da EZTEC está
encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo
dia.

