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Operradora:
Bom dia e obrigada por aguardarem
a
m. Sejam be
em vindos à teleconfeerência sobre os
resulltados do Bradesco no 3T15. Essa tele
econferência
a está seendo transm
mitida
simu
ultaneamentte, pela inte
ernet, no sitte de relaçõ
ões com inv
vestidores ddo Bradesc
co, no
ende
ereço www
w.bradesco.com.br/ri onde pod
derá ser encontradaa a respe
ectiva
apressentação para download.
Informamos que
e, ao longo
o da apres entação, to
odos os pa
articipantes estarão ap
penas
ouvin
ndo a teleconferência
a e, em s eguida, iniciaremos a sessão dde pergunttas e
respo
ostas quan
ndo mais instruções serão forn
necidas. Caso
C
algum
m dos senhores
nece
essite de asssistência du
urante a tel econferênc
cia, queiram
m, por favor, solicitar a ajuda
de um
m operadorr digitando *0.
*
Antes de prosseguir, gos
staríamos de esclare
ecer que eventuais
e
ddeclarações
s que
posssam ser feitas durante essa teleco
onferência, relativas às perspectivvas de neg
gócios
da C
Companhia, projeções
s e notas operacion
nais e financeiras coonstituem-se
e em
crençças e premissas da diretoria, bem
m como info
ormações atualmente
a
ddisponíveis
s para
a Orrganização. Considerações futura
as não são garantias de
d desemppenho, envo
olvem
risco
os, incertezzas e prem
missas, po is se referem a eve
entos futurros e, porttanto,
depe
endem de circunstan
ncias que podem ou
u não oco
orrer. Invesstidores devem
comp
preender que
q
condiçõ
ões econôm
micas gera
ais, condiçõ
ões da inddústria e outros
o
fatore
es operaciionais pode
em afetar o desemp
penho futurro da Emppresa e po
odem
cond
duzir a ressultados que diferem
m materialm
mente daqueles exprressos em
m tais
conssiderações futuras.
f
Agorra, passo a palavra ao
o senhor C
Carlos Firettti, Diretor Departamen
D
ntal de Rela
ações
com o Mercado. O senhor pode prossseguir.
os Firetti:
Carlo
Bom dia a todo
os. Bem vin
ndos à nosssa teleconfe
erência parra discutir oos resultado
os do
3T15
5. Temos ho
oje conosco
o aqui o sen
nhor Alexan
ndre da Silv
va Gluher, D
Diretor Exec
cutivo
Vice--presidente do Banco
o Bradesco
o e, també
ém, o Luiz
z Carlos A
Angelotti Diretor
D
Execcutivo Gere
ente, Direto
or de Relaçções com Investidores
s do Bancoo Bradesco
o. Eu
passso agora a palavra
p
para
a o Luiz Ang
gelotti para iniciar a ap
presentaçãoo.
ngelotti:
Luiz Carlos An
Bom dia a tod
dos. Agrade
eço por pa
articiparem desse call de resulttados do 3T
3 do
Brad
desco. Inicia
amos pelo slide
s
número
ro 2, onde te
emos os de
estaques doo período. Nosso
N
lucro
o líquido ajustado do período do
os nove meses chego
ou a R$ 1 3,3 bilhões
s, um
cresccimento de 18,6%. No
o trimestre, nosso lucrro líquido ajustado
a
ficoou em R$ 4.533
4
bilhõ
ões. Já o no
osso retorno
o sobre o p
patrimônio lííquido ating
ge 21,2%. A nossa ma
argem
finan
nceira de jurros evoluiu 16% nos no
ove meses..
Esse
e crescimen
nto se deve justamente
e à gestão do
d funding que
q temos ffeito e tamb
bém à
melh
hora dos spreads
s
qu
ue ainda d
devem con
ntinuar con
ntribuindo pelos próx
ximos
perío
odos, já que
e ainda há uma boa p
parte da ca
arteira ainda
a deve ter que fazer o giro
para que capture essa no
ova taxa, oss novos parâmetros. Tem
T
tambéém os efeito
os da
ão de ALM nessa linha
a.
gestã
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Em rrelação ao nosso índic
ce de eficiê ncia operac
cional, manteve-se em
m 37,9%, um
m dos
melh
hores níveiss históricos. E, também
m, a nossa cobertura
c
operacional, que é a relação
entre
e receita de
e prestação
o de serviço
o e as despesas operracionais, aaqui também
m um
dos m
melhores níveis
n
histórricos, 79,1%
%. As receittas de serviço apresenntaram evolução
de 12
2,3%, e con
ntinuam evo
oluindo na ccasa de dois dígitos.
Boa parte disso
o deve-se às receitas d
de cartões de
d crédito, pelos volum
mes negociados,
ao e
efeito da migração para a utiliza
ação maior do produto
o que conttinua ocorre
endo.
Também tivemo
os o efeito da nossa ssegmentaçã
ão impleme
entada no fiinal de 2014, no
que sseria o segm
mento varejjo.
A criiação de do
ois novos segmentos,
s
, o classic e o exclus
sive que aggora começ
çam a
contrribuir somente para as
s receitas de
mento
e conta corrrente, começam a ter um crescim
supe
erior à méd
dia histórica
a, justamen
nte devido à migração
o dos clienntes para esses
e
novo
os segmentos. Isso de
eve continu ar ainda du
urante o an
no e provavvelmente para o
próxiimo ano, um
ma vez que
e uma boa parte dos clientes
c
ainda deve miigrar para esses
e
novo
os segmento
os.
Já a
as nossas despesas operaciona
o
is evoluíram
m 7,8%, abaixo da i nflação, do
os 12
mese
es. Isso dem
monstra um
m forte com
mprometimen
nto da Instituição com
m os controle
es de
custo
os, dos inve
estimentos em busca d
de eficiência, principallmente em tecnologia. Aqui
já esstão conside
erados todo
os os custoss dos acordos salariais
s feitos agorra em setem
mbro.
Os n
nossos ativvos totais atingiram R$ 1.051 trilhão. A nossa cart
rteira de crédito
esco
ondida ating
ge R$474 biilhões, evol uindo 6,8%
%. Um ponto
o a destacaar nesse perríodo,
é que a nossa provisão pa
ara devedo res duvidos
sos atingiu R$ 28,6 bi lhões e com
m um
nívell de cobertu
ura para ope
erações ven
ncidas há mais
m
de 90 dias
d
de 2055%.
Já a nossa atividade de se
eguros ating
ge o lucro líquido dos nove
n
mesess R$ 3,9 bilhões,
evolu
uindo 22,5%
% no períod
do, com prê
êmios emitidos aprese
entando um
m crescimen
nto de
18,6%
%. Passo a palavra ag
gora ao Fire
etti que com
mentará as próximas
p
tellas.
os Firetti:
Carlo
Obrig
gado, Luiz. Vamos ag
gora para o detalhame
ento dos nossos resuultados. No slide
três, o lucro líq
quido contá
ábil versus lucro líquid
do ajustado
o. Nesse trrimestre fizemos
algun
ns ajustes importantes
s, o primeirro deles um
m ganho contábil vindoo da reavaliação
dos nossos cré
éditos tributá
ários com o aumento da alíquota
a da contribbuição sociial de
15% para 20%
%. Com ba
ase nesse ganho, nó
ós aproveita
amos paraa fazer algumas
proviisões.
Primeiro, uma provisão
p
pa
ara PDD exxcedente e genérica. A genéricaa principalm
mente
base
eada na rescisão de ratings de alg
guns crédito
os específic
cos. E, além
m disso, pas
ssivos
contiingentes re
elacionados
s basicam
mente a prrocessos judiciais, nníveis fisca
ais e
traba
alhistas. O nosso lucrro líquido a
ajustado no 3T atingiu R$4.5333 bilhões o que
repre
esenta um retorno
r
sobre patrimôn
nio de 22,1%
%.
No sslide quatro temos a evolução
e
do
o nosso luc
cro líquido ajustado.
a
A
Apresentamo
os as
varia
ações em componente
c
es do resulttado. O luc
cro líquido no
n trimestree cresceu 0,6%.
0
No a
acumulado de
d nove me
eses, a com
mparação an
nual cresceu
u 18,6%.
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No trimestre, o resultado foi impacta
ado positiva
amente pela
a evoluçãoo da margem de
juross em R$ 29
94 milhões, pela evolu ção positiva
a da receita
a de prestaação de serrviços
do se
egmento de
e seguros e, também, p
pelo menorr nível de im
mposto de reenda.
Do la
ado dos imp
pactos nega
ativos, a ma
argem de não
n juros foi menor nessse trimestrre, de
R$ 100 milhõess. A PDD fo
oi um pouco
o maior, em
m R$ 302 milhões, a PD
DD recorren
nte, a
desp
pesas opera
acionais cre
esceram R$
$ 453 milhõe
es no trimes
stre.
A tella cinca é onde
o
mostrramos a co
omposição dos nossos
s resultadoos, a origem
m dos
nosssos resultad
dos. Basicam
mente, o se
etor de seguros repres
sentou 29%
% do lucro líquido
total,, com as atividades
a
financeiras em 71%. Intermediaç
I
ção de créddito com 34
4% e
receiita de serviiços representando 29
9% do lucro
o total. Ativ
vidades nãoo relacionad
das a
crédiito represen
ntam 66% dos
d nossos resultados..
No sslide seis te
emos o índice de deficciência e co
obertura op
peracional. N
Nosso índic
ce de
eficiê
ência no trim
mestre alca
ançou 38,4%
%. Do acum
mulado dos últimos 12 meses, é que
q a
nosssa principal referência, ficamos e
em 37,9%, nos manttendo nos melhores níveis
n
histó
óricos que já
á alcançamos.
Temo
os para o ín
ndice de cobertura ope
eracional, que são as receitas
r
de serviços medido
peloss custos co
om pessoal e despesass administra
ativas; ating
gimos um ííndice de 79
9,1%,
que ttambém é um
u dos melhores nívei s da nossa história.
No sslide sete te
emos a marg
gem financ eira de juro
os e não jurros. A marg em de não juros
no trrimestre atingiu R$26
6 milhões, queda em relação ao
o 2T. A m
margem de juros
contiinuou a evo
oluir positiva
amente no ttrimestre; é uma evolu
ução de 2,22%. A nossa
a NIM
acum
mulada nos últimos 12 meses con tinua evoluindo, atingindo 7,5%.
No sslide oito temos a noss
sa margem
m financeira de juros. Basicament
B
te, a marge
em de
interm
mediação de
d crédito nos últimoss 12 mese
es, na comparação doo acumulad
do de
nove
e meses, crresceu 11,2
2%, no trime
estre 3,6%; impactada
a positivam
mente pela nossa
n
gestã
ão de capta
ações, do nosso fundin
ng e, també
ém, pela evo
olução posittiva dos sprreads
das operações de crédito — um pro
ocesso que
e ainda dev
ve continuaar principalm
mente
eado na reprecificação das carteira
ras.
base
Para
a o segmento de seguros, uma evvolução no
os nove mes
ses de 32,33%, no trim
mestre
um ccrescimento
o de 6,6%. E, em TV
VM e outros, uma que
eda no trim
mestre de 9,8%,
9
explicada em parte pelo menor
m
IPCA
A no trimestre, mas ainda com u ma evoluçã
ão de
41,4%
% nos nove
e meses.
A ma
argem finan
nceira de in
ntermediaçã
ão de crédito, basicam
mente a noossa marge
em de
interm
mediação de
d crédito bruta atingiu
u 11,5% no 3T, estável em relaçãoo ao 2T, com um
em USD, que
efeito
o do cresciimento das
s carteiras e
q
têm um
m spread m
médio um pouco
p
meno
or. A marge
em líquida de
d intermed
diação de crédito
c
caiu 10 b.p., inffluenciada pelas
desp
pesas de pro
odução um pouco maio
ores.
Mesm
mo assim, a nossa margem
m
de intermedia
ação de cré
édito cresceeu no trime
estre,
ating
gindo R$10
0,8 bilhões de reais, e nossa margem
m
líquida de inntermediaçã
ão de
crédiito atingiu R$6,9
R
bilhõe
es, também
m crescendo
o.
amos que a nossa marg
gem de crédito vai conntinuar evoluindo
Vale destacar que acredita
posittivamente ao
a longo do
os próximo
os períodos. As carteiras estão eem process
so de
repre
ecificação, como
c
vocês
s podem ve
er no slide, 48,3%
4
da nossa
n
carteiira total tinh
ha um
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prazo
o de vencim
mento acima de 360 diias; o prazo
o médio da carteira alggo como um
m ano
e me
eio. Então, em
e cima de
esse perfil d
da carteira ainda
a
vemos
s espaço paara continuidade
da re
eprecificaçã
ão.
O no
osso índice
e de Basiléia atingiu no trimes
stre, consid
derando o cronogram
ma de
impla
antação de Basiléia III no Brasil,, 11,4%. O nosso índiice de Basiiléia fully lo
oaded
ating
giu 11%. E,
E considerando o efe
eito no no
osso capital da aquissição do HSBC,
H
estim
mamos a no
ossa posição de capita l em 9,1%, isso baseado em nessse Tier I.
O im
mpacto do capital veio
o da marccação a me
ercado da nossa cartteira de va
alores
imob
biliários e, principalmente, do efeito dos créditos tributários das difere
enças
temp
porárias tam
mbém gerad
dos pelo no
osso hedge — efeitos que vão seer absorvido
os ao
longo
o dos próxim
mos anos, restaurando
r
o a nossa posição
p
de capital.
c
Nós, além disso
o, temos uma visão b
bastante po
ositiva da nossa
n
geraçção orgânic
ca de
capittal. Devem
mos estar gerando
g
ca
apital orga
anicamente considera ndo os no
ossos
resulltados ao lo
ongo dos próximos an os, conside
erando um período de 12 meses,, algo
acim
ma de 100 b..p. por ano, o que, na n
nossa visão
o nos dá ba
astante confforto.
Na ttela 11, os ativos tota
ais do patrrimônio líqu
uido. O nos
sso patrimôônio líquido
o dos
nosssos ativos to
otais no pe
eríodo anua
al variou 6,4
4%, com o nosso reto rno sobre ativos
a
ating
gindo 1,7%. O nosso patrimônio
p
llíquido, na variação anual, crescceu 8,8%, com
c
o
nossso retorno sobre patrim
mônio, no pe
eríodo de no
ove meses, atingindo 221,2%.
No sslide 12 te
emos a no
ossa carte ira de crédito expan
ndida. Basiicamente, como
desta
aques, tivem
mos o cresc
cimento da carteira em
m 6,8% na comparação
c
o anual, 2,4
4% na
comp
paração trim
mestral, se
em o efeito do câmbio
o, esse cre
escimento sseria algo como
1,7%
%.
Os destaques vão para o segme
ento de grrandes empresas, quue cresceu
u, na
comp
paração anual, 12,8%,, afetado prrincipalmente pela variação cambbial, a carteiira de
pequ
uenas e mé
édias emprresas no p
período de 12 meses caiu 1.4%
%, e os gra
andes
desta
aques de crescimento vindos d
do segmen
nto de crédito consiggnado, com
m um
cresccimento na comparaçã
ão anual, 1 7,9%, e o crédito
c
imob
biliário que cresce a 26,6%
2
nos ú
últimos 12 meses.
m
Conssiderando a nossa carteira
c
de
e pessoas físicas, crréditos com
mo consignado,
finan
nciamento im
mobiliário e veículos re
epresentam
m 53,4% da carteira totaal.
Na te
ela 13 mosstramos a evolução
e
do
os nossos índices de inadimplênccia. Tivemo
os um
aume
ento do índ
dice de inad
dimplência e
em 90 dias para as carteiras de ppessoas físicas e
pequ
uenas e mé
édias empre
esas; uma q
queda na ca
arteira de grandes
g
em
mpresas, faz
zendo
com que o nossso índice de
e inadimplên
ncia total crrescesse ap
penas 9 b.p . no trimesttre.
Basiccamente, nós reafirma
amos a nosssa visão de que a qualidade de crrédito da ca
arteira
vai sse manter favorável com a evo
olução da inadimplência, mas é uma evolução
gradual ao longo dos próximos períod
dos.
O índ
dice de 15 dias de ina
adimplência
a para a ca
arteira total caiu, princcipalmente sob
s o
efeito
o do segme
ento de emp
presas que teve o índice de inadimplência dee 15 dias caindo
para 2,81%, de
d 2,98% no trimestrre anteriorr. Tivemos ainda um
ma evoluçã
ão no
segm
mento de pe
essoas físic
cas, que accreditamos pode
p
se de
esacelerar eem dezemb
bro no
4T, a
até porque há
h normalm
mente um effeito sazona
al no último trimestre ddo ano.
4
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Querro ressaltarr aqui o gráffico da partte de baixo do slide, onde mostraamos a evolução
do no
osso NPL Creation
C
de
e 90 dias e o provisiona
amento bru
uto recorrennte, ou seja, sem
conssiderar a de
espesa de provisão ccom provisã
ão exceden
nte e genérrica conside
erada
não rrecorrente.
Primeiro, o nossso NPL Cre
eation caiu na compara
ação trimes
stral, de R$$4,4 bilhões
s para
R$4 bilhões. Co
onsiderando
o as nossass provisões
s recorrente
es, nós cum
mprimos o nosso
n
NPL Creation no trimestre em 111% e
e, como vo
ocês podem
m ver, mantivvemos o pa
adrão
de provisionamento dos últimos trime
estres, dos últimos anos; e isso, de certa fo
orma,
mosttra que ass provisões
s que con
nsideramos
s não reco
orrentes effetivamente
e são
proviisões que vêm acima do no
osso comp
portamento normal eem termos
s de
proviisionamento
o.
No sslide 14 tem
mos o mix da
d carteira ccrédito expandida. Nós pusemoss esse slide
e para
mosttrar o que acreditamos
a
s ser o prin
ncipal ponto
o que nos dá uma vissão favoráv
vel da
evolu
ução da nosssa carteira
a de crédito
o, da qualida
ade da nossa carteira de crédito, dado
o am
mbiente econ
nômico.
Basiccamente, a carteira miigrou para ssegmentos de menor risco
r
na carrteira expan
ndida,
com uma redução do se
egmento de
e pequenas
s e médias
s empresass, por exemplo,
comp
parado com
m alguns anos específiccos, nesse caso, 2008
8 e 2012. E,, principalm
mente,
no ssegmento de
d pessoas físicas, ressaltar a grande evolução
e
daas carteira
as de
conssignado e financiamen
f
nto imobiliá
ário que em
m setembro
o representaavam 37,9%
% da
carte
eira total. Frrente, por ex
xemplo, a 1
12,7% em 2008.
2
Além
m disso, a ca
arteira de veículos
v
teve
e uma redu
ução signific
cativa dentrro do portfólio de
pesssoas físicas, saindo de 43,5% em 2008 para 15,5%. E melhor
m
que a redução, essa
carte
eira hoje, é uma carteirra que tem loan to valu
ue muito ma
ais baixo, co
com uma en
ntrada
médiia hoje na ordem de 47%
4
nas o perações, uma
u
carteirra que não está cresc
cendo
comp
parado com
m uma carte
eira que tinh
ha um loan to
t value mu
uito mais altto em 2008.
Então, esse miix da carteiira de pesssoas físicas
s e o mix da
d carteira total, na nossa
n
visão
o, é um doss drivers para manter a evolução da qualidad
de de créditto de uma forma
f
relatiivamente co
onfortável.
Na p
página 15, temos o nos
sso índice d
de coberturra. Atingimo
os um índicee de 205,7%
% em
termo
os de cobe
ertura de 90
0 dias, de 1 68,4% em termos de cobertura dde 60 dias. Esse
índicce de 205,7%
% é um dos
s mais altoss da nossa história.
Em termos de provisões frente à carteira total, atingim
mos 7,8% ccomparado
o, por
exem
mplo, com uma
u
perda líquida na
a nossa carrteira estimada em 3%
%. Então, nosso
n
índicce de coberttura efetiva, ou seja, co
obertura so
obre perdas está na orddem de 260
0%.
No sslide 16 tem
mos a noss
sa receita d
de serviços
s. As receitas de servviços cresc
ceram
12,3%
% no acum
mulado de no
ove meses e 4,3% no trimestre. Os
O destaquues permanecem
para o segmen
nto de cartã
ão de créd
dito com crrescimento de 18,7% na comparração
anua
al dos nove meses. E conta
c
corren
nte com 21,,4%, além de
d consórcioos com 19,5%.
No ccaso de se
erviços de conta corrrente, esse crescimen
nto vem prrincipalmentte da
nosssa segmenttação, com
m a criação
o de novos
s segmento
os, como o exclusive
e e o
classsic, dos qua
ais os clienttes recebem
m as oferta
as desses serviços e, ccom base nessa
n
5
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segm
mentação e nessa migração dos cclientes, tem
mos um efe
eito positivoo nas receita
as de
linha
a específica.
e para carte
eira para o ano é de 8%
8 a 12% de
d crescimeento, certam
mente
Nossso guidance
ficare
emos ao re
edor do topo
o desse gu
uidance e te
emos uma visão
v
positivva em relaç
ção a
essa
a linha ao longo dos pró
óximos perííodos.
As d
despesas operaciona
o
is crescera
am na com
mparação dos nove meses do
o ano
passsado 7,8%; no trimestrre 6%; a de
espesa de pessoal
p
5,5
5% no acum
mulado em nove
mese
es; e 10,1
1% das de
espesas a dministrativ
vas. Nesse
e caso esppecífico, o que
acon
nteceu no trimestre
t
foi uma ante
ecipação de
e despesas
s, principalm
mente desp
pesas
admiinistrativas, especificam
mente, desp
pesas de marketing.
m
Então, o que essperamos é que o cresscimento qu
ue normalm
mente vemoos nas desp
pesas
admiinistrativas no 4T não
o ocorrerá de forma tão
t
pronunciada, por exemplo, como
ocorrreu no 4T14, e por conta disso, ttemos um bom
b
grau de confiançaa que as no
ossas
desp
pesas totaiss na compa
aração anua
al cresceram
m dentro do
o nosso guuidance de 5% a
7%. O item despesas deve
e continuar sendo um item de des
staque na aadministraçã
ão do
bancco, principallmente cons
siderando o cenário atual.
No sslide 18, te
emos os prêmios
p
em
mitidos, con
ntribuições, previdênccia e receitta de
capittalização. A nossa se
eguradora ccontinua co
om desemp
penho basttante forte, com
cresccimento doss lucros nos nove messes de 22,5
5% com RO
OAE especifficamente no
n 3T
de 26,8%. Os prêmios
p
tota
ais crescend
do 18,6% na
n compara
ação de novve meses, tendo
t
os de
estaques no segmento
o de vida e previdênc
cia com 26%
% de cresc imento, e saúde
s
20,7%
%.
No sslide 19, tem
mos os princ
cipais índicces da segu
uradora, com
mo o índicee combinado
o que
ating
giu 86,9% no
n 3T, e as
a nossas provisões de técnicas
s e ativos financeiros
s que
contiinuam evolu
uindo.
Agorra, passo a palavra parra Luiz Carllos Angelottti, para as conclusões
c
apresentad
das.
ngelotti:
Luiz Carlos An
Para
a concluir, gostaria
g
de destacar n
nossa boa performance
p
e ao longo de nove meses
m
de 2
2015. Consseguimos manter
m
níve
eis de indicadores sa
atisfatórios, como o nosso
n
índicce de despe
esa operacio
onais, que p
permaneceu em 37,9%
% e o nossoo retorno so
obre o
patrim
mônio líquid
do em 21,2%.
Nessse trimestre
e, fortalecem
mos significcativamente
e os nossos
s níveis de pprovisionam
mento
com a PDD atingindo R$2
28,6 bilhõe
es no índice
e de coberrtura para m
mais de 90
0 dias
ating
gindo um po
ouco mais de
d 205%.
As n
nossas principais fonte
es de rece ita vêm cre
escendo à base de ddois dígitos e os
nosssos custos administrativ
a
vos continu
uam evoluin
ndo abaixo da
d inflação.. Então, isso
o tem
nos p
possibilitado
o manter um
ma rentabiliidade adequada aos nossos acionnistas.
Muito
o obrigado pela participação de to
odos, estão
o conectado
os na nossaa teleconferrência
e esttamos, a pa
artir de agorra, disponívveis para as
s questões das
d senhoraas e senhorres.
Thiago Batista, Itaú BBA::
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Bom dia a todo
os. Tenho duas pergun
ntas. A prim
meira em re
elação a nívvel de capittal do
Bancco. Que nívvel que vo
ocês trabalh
ham? Qual é o nível de conforttável que vocês
v
imag
ginam para o Banco no
o médio prazzo, olhando
o o Tier I fullly loaded?
E qu
uando falam
mos do HSB
BC, o impaccto do HSB
BC, a aplica
ação que vvocês fizera
am no
mom
mento da operação, vocês
v
tinha m indicado
o que a co
ompra do H
HSBC criou um
impa
acto de cercca de 230 b.p.
b no core
e capital, e nesse trimestre, contaa algo entre
e 190
b.p.
Você
ês têm uma explicação
o do porque
e teve essa queda do consumo
c
dee capital? Se
e tem
algum
ma coisa a ver com a posição d e hedge? Não
N sei o que
q poderiaa ter ocasio
onado
essa
a queda no consumo
c
de
e capital na
a compra do
o HSBC.
Eap
próxima perrgunta, sobre o passivvo contingen
nte. Sei que
e você com
mentou um pouco
p
sobre
e o passivo
o contingente, mas que
eria entend
der a nature
eza disso. O que ocasionou
esse
e incremento
o no passivo contingen
nte?
Na n
nota de outrras despesa
as operacio
onais, acho que é nota
a 28, você ccomenta alg
guma
consstituição de
e provisão para pass ivos contin
ngentes orig
ginários dee obrigação
o por
cessão de créd
dito e monta
ante de R$
$158 milhõe
es. Tem alg
guma coisa a ver? E o que
exata
amente é essa despes
sa? Obrigad
do.
ngelotti:
Luiz Carlos An
Com
m relação ao
o Nível I de capital, esta
amos traba
alhando com
m uma marggem entre 25%
2
e
30%, seria o ad
dequado pa
ara atuarmo
os normalm
mente dentrro dos padrrões requeridos.
Então, é uma margem
m
adic
cional em re
elação aos padrões mínimos, entrre 25% e 30
0%.
No q
que se referre ao cálculo
o do HSBC
C, o efeito é quando tive
ermos a appresentação
o para
anun
nciar a aquiisição, as in
nformaçõess utilizadas eram referentes à basse dezemb
bro de
2014
4. Já agora em setembro, estam os utilizand
do a base referente
r
a junho de 2015.
2
Então, há uma evolução do
d próprio b
balanço do HSBC, basicamente alguns núm
meros
que e
evoluíram, esse é basiicamente o efeito.
Relativamente, essa questão dos pa
assivos con
ntingentes são
s
questõees pontuais
s que
realm
mente não devem se repetir
r
para
a frente. A questão da
a cessão dee crédito, é uma
ação ocorriida há 15 ou
opera
o 20 anos atrás, basicamente é uma discuussão que agora
a
digam
mos ela devve ter um desfecho e d
daí o porquê
ê do ‘desprrovisionameento’, mas é uma
cessão de créditos. Não são operaçõ
ões de créd
ditos normais, mas ocoorridas há 15
1 ou
20 a
anos. Então
o, agora esttá sendo re
esolvida, a questão. Está
E
caminhhando para
a uma
soluçção.
Thiago Batista:
E essse one-off que
q você co
olocou aqui , o que vocês considerraram?
ngelotti:
Luiz Carlos An
o as situa ções espe
ecíficas, gra
ande partee desse va
alor é
Ela ocorre só agora, são
mente uma
a questão cível. Há uma ques
stão trabalhista, são ajustes só
s de
realm
proce
edimentos, mas não se
e repetem p
para os perríodos seguintes.
Thiago Batista:
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Quan
ndo você fa
ala de 25%
% a 30% de
e buffer com
m Nível I, começando
c
do nível um ou
com core capita
al ou Tier I?
Luiz Carlos An
ngelotti:
É só do nível I.
Thiago Batista:
c
princcipal?
Não é necessarriamente o capital
ngelotti:
Luiz Carlos An
Isso, é o capital principal. Na
N verdade , é equity, a margem em
e cima do que seria equity
e
Nível I, Tier I de
e 25% a 30%
%.
Thiago Batista:
Então está OK. Obrigado.
Edua
ardo Rosm
man, BTG Pactual:
P
Bom dia. O prim
meiro assun
nto que eu queria disc
cutir é prov
visão. Vocêês tiveram R$3,7
R
bilhõ
ões de PDD
D extraordin
nários no 3T
T, mas, des
sse total, mais
m
ou me nos 65%, R$2,4
R
bilhõ
ões foram em
m PDD de excedentes
e
s e R$1,3 biilhão de PD
DD genéricaas.
Acho
o que a PD
DD exceden
nte está be
em claro qu
ue é não re
ecorrente d ado seu ca
aráter
prude
encial, mass queria entender como
o e quando vocês pensam em ussar esse exc
cesso
de provisão. Ou
u seja, o qu
ue, de fato, precisa acontecer parra que vocêês decidam
m usar
esse
e estoque? A inadimpllência tem que subir acima de um
u determiinado nível? Ou
qual é o gatilho?
? Como é que
q vocês to
omam a dec
cisão de us
sar ou não?
E a outra pergunta é sob
bre a PDD genérica. Por
P que co
onsiderá-la não recorre
ente?
Acrescentando que entend
do que essa
as revisões de rating acontecem a todo mom
mento,
para o lado possitivo e parra o lado n egativo. En
ntão, queria
a entender se é, de fa
ato, o
monttante que vocês
v
estão confiando
o como nã
ão recorrente ou a práática que vocês
v
estão
o considera
ando como não
n recorre
ente?
E, po
or último, só
s para ma
atar esse a
assunto pro
ovisão, queria entendeer por que fazer
tanta
a PDD extra
aordinária se
s vocês me
esmo estão
o falando qu
ue não espperam ter grrande
inadiimplência. Então,
E
querria entende
er esse assunto, discutir um poucco esse assunto
de prrovisões. Obrigado.
O
ngelotti:
Luiz Carlos An
Com
m relação à questão de
e provisiona
amento ond
de a parte que
q se refe re a adicion
nal, a
utiliza
ação dela seria realm
mente em ssituações mais
m
de um stress, dee um movim
mento
muito
o repentino
o, mas é um
ma reserva
a como se fosse um buffer
b
nessses conceito
os de
Basilleia para um
ma situação
o mais inesp
perada.
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Não vemos nad
da nesse sentido
s
que
e possa oc
correr no ho
orizonte, m
mas é mais uma
quesstão de conservadoris
smo, de m
manter uma
a provisão adequada para even
ntuais
efeito
os de stresss que podem
m vir a acon
ntecer.
Na g
genérica, ela
e é uma provisão p
pontual, no melhor en
ntendimentoo nosso, é uma
quesstão pontual. Fazemos
s normalme nte as revis
sões de ratting e deciddimos fazer essa
revissão mais exxtensa. São
o clientes e
em vários níveis,
n
prov
vavelmente dependend
do de
situa
ações, algun
ns vão continuar com rrating indefinidamente.
Só no futuro pod
de haver ou
u não uma m
modificação
o do rating, mas considderando que são
clientes assídu
uos, que se
s mantêm
m normalm
mente ativos com o Banco, devem
perm
manecer com
m os novos ratings com
m prazo indefinido.
Essa
as provisões só podem
m ser altera
adas futura
amente se houver alguuma revisã
ão, se
algum
m desses clientes
c
vier a ter algu
um problem
ma e tivesse
e utilizado a provisão para
fazerr a eventual baixa, mas
s provavelm
mente essas
s fusões continuarão inndefinidame
ente.
Esse
es são clien
ntes com hiistórico com
m o Banco, mas que dado
d
o cennário econômico,
fizem
mos uma revisão dos procedimen
p
ntos, e entendemos que era adeqquado fazer esse
novo
o ajuste. Ag
gora, se é recorrente ou não re
ecorrente, elas
e
não irãão se repetir no
futuro
o, são quesstçoes pontuais, daí no
osso entend
dimento de não ser reccorrente.
os Firetti:
Carlo
E até
é com excessso de cons
servadorism
mo com o pagamento que
q levou à decisão.
Luiz Carlos An
ngelotti:
Elas devem perrmanecer indefinidame
ente agregadas a esses
s clientes.
Edua
ardo Rosm
man:
Se o cenário me
elhorar mais
s para frentte podemos
s até ver rev
versão desssas provisõe
es?
ngelotti:
Luiz Carlos An
Não sei se deve
emos mexe
er, devem p
permanecerr. Uma vez decidido o retorno parra um
ritmo
o maior, de
epende de uma muda
ança bem significativa
a no ambieente econômico.
Provvavelmente, devemos manter porr um bom tempo
t
esse
es novos raatings que foram
f
defin
nidos.
ardo Rosm
man:
Edua
Só m
mais um perrgunta rápid
da sobre co
onsignado. Saiu
S
ontem
m, a notícia dde que o te
eto da
taxa do consign
nado em IN
NSS aumen
ntará de 2,14% para 2,34%.
2
Enttão, eu fiz umas
conta
as rápidas aqui
a
e queria ver se fazz sentido pa
ara vocês.
Estim
mei que a ca
adeia de vo
ocês de INS
SS é alguma
a coisa com
mo R$20 bil hões, não sei
s se
está certo. Entã
ão, com o aumento d
da taxa, se
e imaginarm
mos que deepois que vocês
v
rolare
em a carteiira toda e aumentarem
a
m a taxa, es
sse impacto
o seria posittivo no resu
ultado
do B
Banco na ordem de R$400 milhõ
ões de reais
s, antes de
e imposto. Q
Queria sab
ber se
essa
a conta faz sentido
s
ou não.
n
Luiz Carlos An
ngelotti:
9

Transc
crição da T
Teleconferê
ência
Resu
ultados do 3T15
30 de o
outubro de 2015

Cheg
gamos a fazzer os cálcu
ulos, é uma
a carteira qu
ue o prazo médio delaa é de quase
e três
anoss, porque ass operações
s hoje cheg
gam 62 mes
ses, então o prazo méddio está ma
ais ou
meno
os no centro do prazo total, m
mas ela de
eve ir reno
ovando, traazendo um bom
bene
efício aos re
esultados, considerand
c
do-se, de no
ovo, o patamar de taxaas. Mas, ain
nda o
prazo
o de renova
ação é, razo
oavelmente
e, em média
a, uns três anos.
a
ardo Rosm
man:
Edua
Obrig
gado.
os Macedo
o, Goldman
n Sachs:
Carlo
Obrig
gado. Bom dia a todos
s. Tenho du
uas perguntas. A primeira pergunnta é refere
ente à
marccação mercado dos títu
ulos à vend a, vimos qu
ue teve um impacto baastante relevante
no p
patrimônio de
d vocês, e estava vvendo aqui nas notas que a maaior parte desse
d
eio um pou
impa
asse veio por
p conta de títulos, ve
uco de PN,, mas um ppouco de títulos
t
priva
ados no exte
erior que de
eu uma vira
ada boa e ca
ausou uma boa parte ddo impacto..
O qu
ue eu queria entenderr, se vocês puderem me
m dar um pouco de ddetalhes no
o que
comp
põem ainda
a esses títulos privado
os no exterior e mesmo com a deesvalorizaçã
ão do
USD
D, qual o riscco que você
ês veem de
esses títulos
s indo para frente?
f
O Ba
anco tem alguma
a
pollítica para reduzir ess
sa exposiçã
ão? Só paara entende
er um
poucco mais parra entenderr se devem
mos nos pre
eocupar com esse im pacto no capital
c
indo para frente
e em um cen
nário mais a
adverso.
Segu
unda pergunta, acho que
q
o Rosm
man trouxe
e um ponto que pode ajudar, o Firetti
falou
u que vocêss esperam ainda que tenha uma
a melhora na
n margem , na medida em
que vvocês forem
m precifican
ndo a carteirra. A que po
onto que iss
so pode cheegar?
Nós vimos uma
a acomodaç
ção da marg
gem de cré
édito desse trimestre ppor causa do mix
e, em
m contrapa
artida, um maior
m
núme
ero de dias
s úteis. Queria entendder quanto mais
pode
e evoluir, 10
0 b.p., 20, 30, 50 b.p .? O que vocês
v
trabalham de m áximo para
a isso
dado
o o cenário de Selic esttável?
Luiz Carlos An
ngelotti:
Em rrelação a marcação
m
ao
a mercado
o, boa partte das NPM
Ms tem no disponível para
vend
da, como já comentam
mos no ano passado, fazem
f
parte
e da nossa gestão de ALM,
na vverdade, esstamos ras
streando pa
assivos ad
dequados a taxas quue elas tem
m de
onera
ação, a marcação
m
não
n
impactta em resultado, bas
sicamente só impactta no
patrim
mônio.
A ten
ndência é carregar
c
es
sses papeiss até o ven
ncimento, a maioria deeles, e tem uma
parte
e que são
o títulos ex
xternos qu
ue são corrporativos e são heddge de díívidas
subo
ordinadas. Basicament
B
te desses p
papeis externos estão vinculados a subordin
nadas
até o fina
que também de
evem ser carregadas
c
al e eles es
stão na taxxa adequad
da da
subo
ordinada.
e
de ren
ntabilidade, nesse caso, até, da dívida
d
exterrna, é um hedge
h
Então não há efeito
que nós temos. Não há ex
xpectativa d
de efeito em
m resultado e esses paapeis devem
m ser
carre
egados, as taxas
t
de ativos são ad
dequadas ao
os passivos
s que eles rrastreiam.
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Boa parte dessa
a marcação
o, um pedaçço dela já voltou em ou
utubro porq ue a volatilidade
foi m
muito acentu
uada no meio
m
de sete
embro. Em relação a margem, eestamos em
m um
proce
esso de rep
precificação
o principalm
mente da ca
arteira coverrage, porquue desde o início
do a
ano as taxa
as praticada
as tiveram uma elevaç
ção, pratica
amente um
m pouco ma
ais de
50% ou em torn
no de 50% da carteira
a foi precific
cada, então
o há um esspaço a cap
pturar
nos p
próximos pe
eríodos até início de 20
016.
Há u
uma expectativa do qu
ue seria a m
margem de crédito esttá em 11,5%
% ainda terr uma
melh
hora e provvavelmente chegar pa
ara 2016 em
m pelo menos 2 b.p.,, 11,7%, 11
1,8%,
ainda
a há um esp
paço para uma
u
boa me
elhora na questão da margem
m
totaal.
os Macedo
o:
Carlo
oltando na primeira pe
ergunta, se vocês prete
endem carre
egar isso atté o vencim
mento,
Só vo
não seria mais prudente para
p
não terr volatilidad
de no índice
e de Basilééia transferir isso
para manter até
é o vencime
ento? Outub
bro foi para cima, mas em novem
mbro pode irr para
baixo
o e se tive
er algum evento
e
maiss profundo de Brasil,, que talveez não afete as
opera
ações do Banco
B
tanto
o assim, ma
as você pod
de ter uma desvalorizaação maiorr, não
seria
a mais prude
ente carregar isso?
ngelotti:
Luiz Carlos An
Você
ê está corre
eto, talvez uma boa p
parte devem
mos rever, fazer uma reclassificação,
isso devemos olhar,
o
principalmente a parte das ON e PN, a parte daa subordina
ada, o
problema é que
e ela não é marcada a mercado por causa da
d marcaçãão do ativo,, mas
nós devemos, em
e algum momento,
m
sse for o ca
aso, fazer essa
e
movim
mentação, mas
m é
algo temporário.
Carlo
os Macedo
o:
Só p
para eu enttender direitto, esse at ivo do hedg
ge da subo
ordinada, voocês podem
m dar
discllosure qual o tipo de attivo que esttá investido nesse tipo que vai parra o exterior?
ngelotti:
Luiz Carlos An
São papeis privados, que têm
t
taxas e
equivalentes
s ao que se
eria o custo da subordinada.
São papeis prrivados, em
mpresas brrasileiras, mas que nós não ppodemos dar
d
o
discllosure, apenas a marcação do m
mercado que marca o ativo, maas não marca o
passsivo, então causa
c
certo
o descasam ento.
Mas é uma que
estão tempo
orária apen
nas porque o accrual do
d papeis eexiste um hedge
h
naturral.
os Macedo
o:
Carlo
Sim, imagino que
q
a razão pela qua
al eles dev
vem ter pe
erformado m
maior, porq
que a
perce
epção de mercado
m
é que a certe
eza que ele
es sejam pa
agos não é tão alta assim.
a
Por iisso eu fico
o na dúvida e acho qu
ue se vocês
s mantivess
sem até o vvencimento seria
melh
hor para enttender o cap
pital de voccês.
ngelotti:
Luiz Carlos An
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A ma
arcação ao
o mercado reflete
r
os e
efeitos de mercado
m
pa
ara vários ppapeis. Aí tem
t
a
quesstão do cussto, dinheiro
o, taxas, ele
evação, exp
pectativas, risco do paaís, um con
njunto
de in
nformaçõess que acab
bam afetand
do principa
almente os papeis extternos. Tivemos
uma forte eleva
ação do ris
sco do paíís, que aca
aba afetand
do naturalm
mente os títulos
t
priva
ados de emp
presas bras
sileiras no e
exterior.
os Macedo
o:
Carlo
Está OK, obriga
ado pelas re
espostas.
Carlo
os Baltosa
a, Banco do
o Brasil:
dos, obriga
ado pela o portunidade
e. Só um follow-up nna perguntta do
Bom dia a tod
Rosm
man, sobre as provisõ
ões adicion
nais, classificação do risco
r
de cré
rédito. A ca
arteira
com risco H ap
presentou uma
u
evoluçção de 21,,3% trimesttre contra ttrimestre, R$2,5
R
bilhõ
ões. O que provocou essa
e
variaçã
ão específica na carte
eira H e po r que foi tra
atado
como
o não recorrrente?
ngelotti:
Luiz Carlos An
Acho
o que tem uma
u
evoluç
ção natural dos provis
sionamentos
s. Durante o trimestre
e, boa
parte
e ou grand
de parte é decorrente
e desse prrocesso. Ba
asicamentee, é a evolução
naturral dos pro
ovisionamen
ntos ocorrid
dos no perríodo. Você
ê tem as reegras do Banco
B
Centtral de proviisionamento
o, e basicam
mente a mig
gração ocorrida foi nessse sentido.
Carlo
os Firetti:
Lemb
bra que tevve uma evo
olução da n
nossa NPL de corpora
ativos no ssemestre do
o ano
passsado e com
meço do ano,
a
e es ses crédito
os que o Luiz falouu vão migrrando
naturralmente ao
o longo do período.
p
Carlo
os Baltosa
a:
a segunda pergunta,
p
co
om relação
o aos crédito
os tributário
os, de acorrdo com a nossa
n
Uma
com a nota 33, nos últimos
s 12 mesess o saldo do
o crédito trib
butário apreesentou um salto
de 75
5%, passan
ndo de R$2
28 bilhões n
no 3T14 para R$49 bilhões agoraa. O que jus
stifica
esse
e crescimento significattivo?
os Firetti:
Carlo
Créd
ditos tributárrios relacion
nados a pró
ópria avalia
ação dos DT
TAs que tivvemos e tam
mbém
aos ccréditos orig
ginados do próprio hed
dge dos ativ
vos no exterior.
ngelotti:
Luiz Carlos An
A grande volatiilidade também no terrceiro trime
estre, então
o a própria volatilidade em
relaçção a USD
D e taxas de merca
ado também
m teve cerrta elevaçãão nos cré
éditos
tributtários, que é o impacto
o decorrente
e desse perríodo de ma
aior volatiliddade.
Carlo
os Baltosa
a:
OK, o
obrigado.
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Edua
ardo Nishio
o, Banco Plural:
P
Bom dia a todoss, obrigado pela oportu
unidade. Um
ma perguntta em relaçãão as provisões,
come
eçamos o ano
a
com um
m soft guid
dance de prrovisões e nesse
n
ano iam ser, se
e não
me e
engano, me
etade do crescimento de crédito, então pass
samos por um cenário
o que
as prrovisões cre
esceriam mais
m
ou men
nos em linh
ha com o crrédito, revissamos para cima
e ag
gora o Bra
adesco está
á rodando com proviisão já con
nsiderando a exclusã
ão do
exce
edente em to
orno de 17%
%, 18%.
Eu q
queria saber qual a vis
são de você
ês em relação ao softt guidance para o ano
o, e o
que p
podemos pensar para o ano que vem. Obrig
gado. Depois eu faço a minha seg
gunda
pergunta.
ngelotti:
Luiz Carlos An
pectativa de
e cenário ec
conômico era
e um pou co mais am
mena.
Em rrelação ao ano, a exp
Tivem
mos a evo
olução, nes
sse último ttrimestre evoluiu
e
um pouco maais no caso
o das
desp
pesas. O en
ntendimento
o é que devvemos fech
har o ano de
entro dessaa faixa méd
dia de
cresccimento que
e é o que estamos aprresentando nesse 3T, entre
e
15%, 18%.
Logiccamente, te
em que con
nsiderar que
e na marge
em de juros temos connseguido originar
receiitas, as taxxas de juros
s, a taxa da
a nossa ma
argem, o crrescimento dela, a ma
argem
líquid
da cresceu 1,1% no trimestre, cob
briu toda es
ssa evoluçã
ão das desppesas e aind
da há
expe
ectativas de certa melhora na marrgem para frente.
Temo
os consegu
uido manterr uma ótima
a qualidade
e na carteira
a consideraando o ambiente,
justa
amente com
mo o Firetti comentou,
c
o próprio mix da carteira, investim
mentos contínuos
nas ferramentas de anális
se de créd
dito, nosso processo de
d cobrançça, internam
mente
todo o controle que garan
ntia, o Bancco tem evo
oluído basta
ante e miniimizando pesos,
isso ajuda naturralmente na
a redução o
ou pelo men
nos na mitigação dos riscos denttro da
carte
eira.
Para
a 2016, nó
ós não tem
mos um g
guidance específico,
e
mas enteendemos que o
cresccimento deve, atualiza
ada a inadiimplência, continuar
c
gradual,
g
nadda acelerad
do ou
fora do contro
ole, basicam
mente, dad
do o cená
ário econômico, o noosso índic
ce de
inadiimplência deve continu
uar evoluind
do.
Mas o entendim
mento é que
e a geração
o de receitas
s, principalm
mente da m
margem de juros,
j
deve
e cobrir a elevação e não deve
e ser supe
erior a esse nível qu e temos agora,
a
conssiderando to
odo o perfill da carteira
a, que ente
endemos se
er bem difeerente de outros
o
perío
odos pelos fatos
f
que co
omentamoss.
Edua
ardo Nishio
o:
Perfe
eito. Se pudermos continuar nessse assunto
o de inadim
mplência, nna página 13
1 de
você
ês, você tem
m quebrada por segme
ento, pessoa
a física, gra
andes emprresas, micro
o, e a
total.. Se vocês pudessem comentar um pouco o outlook dessas
d
linhaas olhando para
2016
6. A questã
ão é um pouco
p
maiss, olhando para frentte, como, em um ce
enário
desa
afiador, esse
es índices se
s comporta
am? Obriga
ado.
os Firetti:
Carlo
Você
ê está falando do gráfic
co da evolu ção do NPL
L por segme
ento?
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Edua
ardo Nishio
o:
Isso, acima de 90 dias, se
s você pu
uder comentar um po
ouco, das ttendências, não
preciisamos de um número
o, mas só p
para entend
der um pouc
co para ondde vocês acham
que e
essas linhas devem ir, dado um ccenário bem
m desafiador para 20166.
os Firetti:
Carlo
Vamos começa
ar com o se
egmento de
e empresas
s, que é o segmento de pequen
nas e
médiias empressas, que é o segmentto mais exp
posto a eco
onomia, e é um segm
mento
onde
e a carteira não está crrescendo, e o fato da carteira
c
não
o crescer exxplica uma parte
da ellevação do índice.
Você
ê pode faze
er esse cálculo, se você
ê colocar 5%
% de crescimento na ccarteira de SME,
prova
avelmente a expansão
o do índice de 90 dias
s seria meta
ade do que está ocorre
endo.
Então, você tem
m esse efeitto, é um settor exposto, mas tamb
bém é uma carteira que
e não
crescce e isso im
mpacta a ev
volução do índice e por isso ela apresentou eesse salto de
d 40
b.p. n
nesse trime
estre.
Acha
amos que pode
p
contin
nuar evolui ndo um po
ouco a inad
dimplência de pequen
nas e
médiias empresa
as, mas talv
vez de form
ma mais gradual.
Na p
parte de pe
essoas físicas, eventua
almente podemos ter até algo m
melhor no 4T, ter
certa
a sazonalida
ade favoráv
vel achamo
os que essa
a carteira crresce um ppouco mais,, mas
tamb
bém de form
ma gradual.
A carteira de grrandes emp
presas provvavelmente o NPL vai ficar flat ouu até melho
ora na
ausê
ência de ca
asos específicos. Olha
ando para a inadimplê
ência da caarteira como um
todo,, ela vai cre
escer de forrma modera
ada. Acreditamos que o pico desssa inadimplência
será atingido no 2S16 e que ele se
erá abaixo do que, po
or exemplo,, foi o de 2009,
2
princcipalmente pela
p
questã
ão mix, que efetivamen
nte muda o risco dessaa carteira.
ardo Nishio
o:
Edua
Perfe
eito, muito obrigado.
o
Operradora:
Não havendo mais
m
pergun
ntas, gostarria de passar a palavra aos palesstrantes pa
ara as
conssiderações finais.
f
os Firetti:
Carlo
Gosttaríamos de
e agradece
er a presen
nça de todo
os, a partic
cipação de todos no nosso
n
confe
erence. Ficcamos a disposição
d
para novos esclarecimentos quue os senhores
even
ntualmente possam
p
ter. Muito obri gado a todo
os.
Operradora:
A teleconferênccia do Brade
esco está e
encerrada. Agradecem
mos a particcipação de todos
e ten
nham um bo
om dia.
14

Transc
crição da T
Teleconferê
ência
Resu
ultados do 3T15
30 de o
outubro de 2015

“Este d
documento é um
ma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a quallidade (atual, prrecisa e
comple
eta) da transcrição. Entretanto
o, a MZ não se
e responsabiliz
za por eventuais falhas, já quee o texto depe
ende da
qualida
ade do áudio e da clareza disc
cursiva dos pale
estrantes. Portanto, a MZ não se
s responsabilizza por eventuais
s danos
ou pre
ejuízos que posssam surgir co
om o uso, acessso, segurança
a, manutenção, distribuição e//ou transmissão
o desta
transcrrição. Este docu
umento é uma transcrição sim ples e não refle
ete nenhuma op
pinião de investtimento da MZ. Todo o
conteú
údo deste documento é de res
sponsabilidade total e exclusiv
va da empresa que realizou o evento transcrrito pela
MZ. Po
ulte o website de relações com
m investidor (e/o
ou institucional)) da respectiva companhia para mais
or favor, consu
condiçções e termos im
mportantes e es
specíficos relaci onados ao uso desta transcriçã
ão.”

15

