PROSPECTO DEFINITIVO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM nº 2552-6
CNPJ/ME nº 62.984.091/0001-02
NIRE: 35.3.0041800-0
Rua Cesário Galeno, nº 432 a 448
CEP 03071-000 – São Paulo - SP
76.500.000 Ações Ordinárias
Valor total da Oferta: R$1.071.000.000,00
Código ISIN das Ações: “BRCSEDACNOR9”
Código de negociação das Ações na B3: “CSED3”
Registro de Distribuição Pública Primária nº CVM/SRE/REM/2021/008 em 10 de fevereiro de 2021
Registro de Distribuição Pública Secundária nº CVM/SRE/SEC/2021/008 em 10 de fevereiro de 2021
Preço por Ação: R$14,00
A CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (“Companhia”), o Fundo de Investimento em Participações Alfa 7 Multiestratégia (“FIP Alfa 7”) e o D2HFP Fundo de Investimento em Participações (“FIP D2HFP” e, em conjunto com o FIP
Alfa 7, os “Acionistas Vendedores”), em conjunto com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank
of America” ou “Agente Estabilizador”), o Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley”) e o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, com o Bradesco BBI, com o Morgan Stanley e com o
Bank of America, “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus
ou gravames, de emissão da Companhia (“Ações”), compreendendo: (i) a distribuição primária de 76.500.000 novas Ações, (“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de até 11.475.000 Ações de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, em caso de colocação das Ações Suplementares, conforme definido abaixo (“Oferta Secundária” e, em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta”).
A Oferta será realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”
expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados de Capitais (“ANBIMA”) e atualmente em vigor (“Código ANBIMA”), com o Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”, “Novo Mercado” e
“Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente) e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 e convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições
Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, foram também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Bradesco Securities, Inc., pelo BofA Securities, Inc., pelo Morgan Stanley & Co. LLC
e pelo Santander Investment Securities Inc. (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes
de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e
domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no U.S.
Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores
mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S.
persons), nos termos do Regulation S, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) e,
em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, sem a necessidade, para tanto,
da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser
acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares, conforme definido abaixo), ou seja, em até 15.300.000 Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores, que poderiam ter sido, mas não foram por eles alienadas, nas mesmas condições e pelo mesmo Preço por Ação inicialmente ofertado (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento)
do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 11.475.000 Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na seção “Quantidade,
montante e recursos líquidos” na página 41 deste Prospecto, nas mesmas condições e pelo mesmo Preço por Ação inicialmente ofertado (“Ações Suplementares”), conforme opção outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto), opção essa a ser exercida nos termos dos normativos aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 400 (“Opção de Ações Suplementares”).
O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta,
nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução
CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e tem como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding (“Preço por Ação”).
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificável na medida em que tal Procedimento de Bookbuilding reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas intenções de investimento no contexto
da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”). Os Investidores Não Institucionais não participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participaram do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação ....................................................................
Oferta Primária .....................................................................
Oferta Secundária ................................................................
Total da Oferta ....................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comissões (R$)(1)(2)(4)

14,00
1.071.000.000,00
0,00
1.071.000.000,00

0,63
48.195.000,00
0,00
48.195.000,00

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)(5)
13,37
1.022.805.000,00
0,00
1.022.805.000,00

Com base no Preço por Ação de R$14,00.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares.
Sem dedução das comissões, despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta _ Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a ser alienada pelos Acionistas Vendedores na Oferta em caso de colocação das Ações Suplementares, e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de
Ações Ofertada, Montante e Recursos Líquidos”, na página 41 deste Prospecto.

A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo
172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 5 de outubro de 2020, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo (“JUCESP”) em 16 de novembro de 2020 sob o nº 486.637/20-7 e foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “O Estado de São Paulo” em 27 de novembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia em 9 de fevereiro de 2021, cuja
ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “O Estado de São Paulo” na data de disponibilização do Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Cruzeiro do Sul Educacional (“Anúncio de Início”) e no DOESP no dia útil seguinte à data de disponibilização do Anúncio de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e à fixação do Preço por Ação.
O artigo 10 do Regulamento do Novo Mercado, estabelece que a Companhia deve manter ações em circulação em percentual correspondente a 25% de seu capital social. Na hipótese de ingresso no Novo Mercado concomitante à
realização de oferta pública, nos termos do parágrafo 1º do referido artigo, a Companhia poderá manter, pelo período 18 meses, ações em circulação em percentual correspondente a, no mínimo, 15% do seu capital social. Tal requisito é
aplicável apenas no caso do volume financeiro das ações em circulação da respectiva oferta seja superior a R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais).
Desta forma, tendo em vista que, após a Oferta, não obstante o fato de as ações em circulação da Companhia corresponderem a percentual superior a 15%, sendo de, no mínimo, 20%, sem considerar a colocação das Ações
Suplementares, podendo atingir o percentual de até 23,04% das ações de seu capital em circulação no caso de colocação da totalidade das Ações Suplementares (vide seção “Informações Sobre a Oferta - Principais acionistas,
Administradores e Acionistas Vendedores”, na página 40 deste Prospecto), o volume financeiro da Oferta ficará abaixo do valor estipulado pelo Regulamento do Novo Mercado.
Desta forma, a Companhia protocolou, em 19 de janeiro de 2021, junto à B3, pedido de dispensa de requisito estabelecido no artigo 10, do Regulamento do Novo Mercado, referente à manutenção de ações em circulação em percentual
correspondente a, no mínimo, 25% do capital social da Companhia, para a devida admissão de listagem de suas ações no segmento do Novo Mercado, o qual foi deferido parcialmente pela B3 em 3 de fevereiro de 2021 (“Dispensa de Requisito”).
Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos e em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais
de qualquer outro país.
Foi admitido o recebimento de reservas, no período de 26 de janeiro de 2021 a 8 de fevereiro de 2021, para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de
Distribuição (conforme definido neste Prospecto).
A Oferta Primária foi registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/REM/2021/008 e a Oferta Secundária foi registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/REM/2021/008, ambas em 10 de fevereiro de 2021.
“OS REGISTROS DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA,
BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
Este Prospecto Definitivo não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de aquisição das Ações. Ao decidir adquirir e liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua
própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES
DE RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 20 E 85, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE
RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 724, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS
NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO NA COMPANHIA, NA OFERTA E NAS AÇÕES.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estabilizador

Assessor Financeiro da Companhia

A data deste Prospecto Definitivo é 9 de fevereiro de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto,os termos “Companhia”, “Cruzeiro do Sul” ou “nós” se referem, a
menos que o contexto determine de forma diversa, a Cruzeiro do Sul Educacional S.A. e suas
subsidiárias na data deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles
atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” na página 26 deste Prospecto.
Acionistas Vendedores

FIP Alfa 7 e FIP D2HFP.

Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia, considerados em conjunto.

Agente Estabilizador ou
Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S.S., referentes aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e
para o período de nove meses findo em 30 de setembro de
2019 e Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes para
o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

Código ANBIMA

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas
de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de
Valores Mobiliários.

Código Civil

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

Companhia ou
Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Companhia.

Coordenador Líder ou BTG
Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.
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Deliberação CVM 860

Deliberação da CVM nº 860, de 22 de julho de 2020.

Diretoria Estatutária

A Diretoria Estatutária da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia.

FIP Alfa 7

Fundo de Investimento em Participações Alfa 7 Multiestratégia.

FIP D2HFP

D2HFP Fundo de Investimento em Participações.

Formulário de Referência

Formulário de referência da Companhia, elaborado nos termos
da Instrução CVM 480 e anexo a este Prospecto.

Governo Federal

Governo Federal do Brasil.

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Instrução CVM 400

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.

Instrução CVM 476

Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada.

Instrução CVM 480

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada.

Instrução CVM 505

Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011,
conforme alterada.

Instrução CVM 527

Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012,
conforme alterada.

Instrução CVM 539

Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013,
conforme alterada.

Instrução CVM 567

Instrução da CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.

IOF/Câmbio

Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei 4.131

Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei do Mercado de Capitais

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Morgan Stanley

Banco Morgan Stanley S.A.
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Novo Mercado

Segmento especial de listagem de valores mobiliários da B3,
destinado à negociação de valores mobiliários emitidos por
empresas que se comprometem voluntariamente com a adoção
de práticas de governança corporativa e a divulgação pública
de informações adicionais em relação ao que é exigido na
legislação, previstas no Regulamento do Novo Mercado.

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular nº 01/2020/CVM/SRE, divulgado em 5 de março
de 2020.

Prospecto Preliminar

O Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Cruzeiro do Sul Educacional S.A. e seus anexos e eventuais
aditamentos e/ou suplementos.

Prospecto Definitivo

Este Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Cruzeiro do Sul Educacional S.A. e seus anexos e eventuais
aditamentos e/ou suplementos.

Prospectos

Este Prospecto Definitivo e o Prospecto Preliminar, considerados
em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regulamento do Novo Mercado

Regulamento de Listagem do Novo Mercado, que prevê as
práticas diferenciadas de governança corporativa a serem
adotadas pelas companhias com ações listadas no segmento
Novo Mercado da B3.

Regulation S

Regulation S do Securities Act de 1933, conforme alterada, dos
Estados Unidos.

Resolução 4.373

Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de novembro de 2014,
conforme alterada.

Resolução CVM 13

Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020,
conforme alterada.

Rule 144A

Rule 144A editada ao amparo do Securities Act.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

SEC

Securities and Exchange Commission, a comissão de valores
mobiliários dos Estados Unidos.

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Cruzeiro do Sul Educacional S.A., sociedade anônima, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 62.984.091/0001-02, com seus atos
constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE nº 35300418000.

Registro na CVM

A Companhia obteve seu registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM sob o nº 2552-6 em 9
de fevereiro de 2021.

Sede

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Cesário Galeno, nº 432 a 448, Tatuapé, CEP 03071-000.

Diretoria de
Investidores

Relações

com Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Cesário Galeno, nº 432 a 448, Tatuapé, CEP 03071-000.
O Diretor de Relações com Investidores é Fábio Ferreira
Figueiredo. O endereço eletrônico para contato da Diretoria de
Relações com Investidores é dri@cruzeirodosul.edu.br.

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Auditores Independentes

Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, para as
demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
Ernst & Young Auditores Independentes S.S., para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e para o
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019.

Títulos e Valores Mobiliários As ações de emissão da Companhia serão listadas no Novo
Emitidos
Mercado sob o código “CSED3”, a partir do primeiro dia útil
imediatamente posterior à divulgação do Anúncio de Início.
Jornais nos
Informações

Quais

Divulga As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOESP e no jornal “O Estado de São Paulo”.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto.

Website

https://www.cruzeirodosuleducacional.edu.br/ - As informações
constantes do website da Companhia não são parte integrante
deste Prospecto e não serão a ele anexas ou incorporadas por
referência.

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta
poderão ser obtidas no Formulário de Referência anexo a este
Prospecto e junto à Companhia, às Instituições Participantes
da Oferta, à CVM e/ou à B3 nos endereços e páginas da rede
mundial de computadores indicados na seção “Informações
Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 62 deste
Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 20 e 85, respectivamente, deste Prospecto
e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores”
do Formulário de Referência a partir das páginas 724, 815 e 942, respectivamente, deste
Prospecto.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o
potencial de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de
mercado, reputação, negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou
fluxo de caixa. As estimativas e perspectivas sobre o futuro estão sujeitas a diversos riscos e
incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente. Muitos
fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto, tais como previstos nas estimativas
e perspectivas sobre o futuro, podem impactar adversamente os resultados da Companhia e/ou
podem fazer com que as estimativas e perspectivas não se concretizem. Dentre os diversos fatores
que podem influenciar as estimativas e declarações futuras da Companhia, podem ser citados,
como exemplo, os seguintes:
•

rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;

•

intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas, ambiente
regulatório ou regulamentação no Brasil;

•

alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao setor de atuação da Companhia, bem
como alterações no entendimento dos tribunais ou autoridades brasileiras em relação a essas
leis e regulamentos;

•

alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas
de juros, câmbio, nível de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e
liquidez dos mercados financeiro e de capitais;

•

impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de novos projetos de
desenvolvimento e prestação de nossos serviços;

•

condições que afetam nosso setor de atuação e a condição financeira de nossos clientes;

•

a mudança no cenário competitivo do nosso setor de atuação;

•

nosso relacionamento com os nossos atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores de
serviços;

•

aumento de custos, incluindo, mas não se limitando aos custos: (i) de operação e manutenção;
(ii) encargos regulatórios e ambientais; e (iii) contribuições, taxas e impostos;

•

fatores negativos ou tendências que podem afetar nossos negócios, participação no mercado,
condição financeira, liquidez ou resultados de nossas operações;

•

nosso nível de capitalização e endividamento e nossa capacidade de contratar novos
financiamentos e executar o nosso plano de expansão;

•

eventos de força maior;
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•

nossa capacidade de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou de longo
prazo no comportamento de nossos consumidores em razão da pandemia de COVID-19,
mesmo após o surto ter sido suficientemente controlado; e

•

o impacto da pandemia de COVID-19 na economia e condições de negócio no Brasil e no
mundo e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no combate
ao surto;

•

nossa capacidade de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida
necessária em resposta ao, ou para amenizar os impactos da pandemia de COVID-19 em
nossos negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira;

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
deste Prospecto, nas páginas 20 e 85, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção
“4. Fatores de Risco” e “5. Gerenciamento de riscos e controles internos” do Formulário de
Referência da Companhia, a partir das páginas 724 e 797, respectivamente, deste Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro
incluem informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição
concorrencial, dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de
regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui
descritos, as estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não
se concretizar.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou
previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser
tomada somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto e no
Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 693, PODERÃO AFETAR OS
RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS
DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS
ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A
RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR
QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA
OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA
FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES
ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS
SOBRE A COMPANHIA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA
PÁGINA 693. LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO, NOS
TERMOS DO INCISO II, § 3º, DO ARTIGO 40 DA INSTRUÇÃO CVM 400, SÃO CONSISTENTES COM AS
INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 693.
ESTE SUMÁRIO NÃO CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE O INVESTIDOR DEVE CONSIDERAR ANTES DE
INVESTIR NAS AÇÕES. PORTANTO, ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO EM INVESTIR EM NOSSAS AÇÕES, O
INVESTIDOR DEVE LER CUIDADOSA E ATENCIOSAMENTE TODO ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS SEÇÕES “CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS
E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO”, E “PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA”,
“FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 5, 20 E 85 DESTE PROSPECTO,
BEM COMO NAS SEÇÕES “3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS”, “4. FATORES DE RISCO” E
“10. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES”, RESPECTIVAMENTE, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE
PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 693, ALÉM DAS NOSSAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS
E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS A ESTE PROSPECTO, A
PARTIR DA PÁGINA 201, PARA UM ENTENDIMENTO MAIS DETALHADO DOS NOSSOS NEGÓCIOS E DA OFERTA
PROPRIAMENTE DITA. RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS QUE CONTATEM SEUS
CONSULTORES JURÍDICOS E FINANCEIROS ANTES DE INVESTIR NAS AÇÕES.
SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS TERMOS “NÓS”, “NOS”, “NOSSOS/NOSSAS”, “COMPANHIA” E
“CRUZEIRO DO SUL” REFEREM-SE À “CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.”
VISÃO GERAL DO NEGÓCIO
Ao longo de mais de 50 anos de história, desde a constituição da instituição em São Miguel Paulista, a Companhia
consolidou-se como 4º maior grupo de ensino do país1 (posição de mercado com base na quantidade de alunos ativos),
mantendo o propósito de oferecer formação acadêmico-profissional de qualidade, e, conforme apurado em 30 de setembro
de 2020, conta com uma média anual de 330 mil alunos e 25 campi, além de 1.134 polos de educação a distância
autorizados a funcionar atualmente.
A Companhia e as instituições integrantes do grupo Cruzeiro do Sul Educacional são instituições de educação de ensino
brasileiras com os melhores índices de qualidade de ensino frente às companhias do setor atualmente listadas na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), segundo os indicadores oficiais do Ministério da Educação (“MEC”), Índice Geral de Cursos (“IGC”),
Conceito Institucional (“CI”), Conceito Preliminar de Curso (“CPC”), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (“CAPES”), dentre outros) e os principais rankings universitários independentes (Guia do Estudante da Editora Abril e
Ranking Universitário da Folha de São Paulo – RUF), e o 4º maior grupo privado de ensino superior em número de alunos no
Brasil (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (“INEP”) 2019). Fundada em 1965, com uma estratégia de atuação nacional
multimarcas, a Companhia oferece formação acadêmico-profissional, presencial e à distância, voltada para jovens de diferentes
classes sociais que percebem a educação como diferencial social e estão dispostos e comprometidos a investir no seu futuro,
tendo se consolidado como um dos maiores grupos de ensino superior no país mantendo o propósito de oferecer formação
acadêmico-profissional de qualidade por meio de marcas locais reconhecidas. Com essa estratégia, a Companhia registrou
crescimento contínuo e sustentável de suas atividades, ticket médio elevado e baixas taxas de evasão e inadimplência em
comparação às companhias do setor atualmente listadas na B3.
Por meio de uma estratégia consistente de crescimento orgânico e inorgânico, mediante a aquisição de instituições de
ensino com marcas que a Companhia considera regionalmente relevantes e de oferta de novos cursos, a Companhia
registrou, nos últimos 3 (três) exercícios sociais, taxa de crescimento (CAGR) de (i) 20,1% ao ano em número de alunos,
passando de uma média anual de 189,5 mil alunos em 2017 para 273,2 mil alunos em 2019; (ii) 21% ao ano em receita
líquida, entre 2017 a 2019, passando de R$1.006,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 para
R$1.474,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019; (iii) 47,6% ao ano em EBITDA, passando de
R$182,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 para R$397,2 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019. Neste período a Companhia apresentou lucro líquido de R$86,9 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2017 e R$120,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Desde sua concepção, a Companhia apresentou um processo decisório sólido e disciplinado com base em estratégia,
comprometimento e execução do time de administração e acionistas, que permeiam todos os diferenciais da proposta de
valor aluno assim como os níveis de crescimento e eficiência retratados.
A Companhia atua no setor de educação por meio de 14 instituições de ensino superior2, oferecendo, principalmente,
cursos presenciais e à distância de graduação e pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado e
doutorado), sendo a Companhia com o maior número de programas recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior em comparação às companhias do setor listadas na B3, bem como por meio de 5 instituições
de ensino de educação infantil e educação básica (ensinos infantil, fundamental e médio)3. A maioria das instituições de
ensino da Companhia possuem organização acadêmica classificada como universidades e centros universitários que possui

1
2
3

Conforme Censo de 2018 do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Conforme Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro e-MEC, disponível no website:
https://emec.mec.gov.br
Conforme website: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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autonomia regulatória para criar novos cursos, ampliar vagas e abrir novos campi, tornando o processo de expansão menos
custoso e mais célere.
Os cursos de graduação da Companhia, ofertados nas áreas de ciências exatas, biológicas e humanas são classificados em
(i) bacharelado: confere ao diplomado competências em determinado campo do saber para o exercício de atividade profissional,
acadêmica ou cultural; (ii) licenciatura: confere ao aluno competências para atuar como professor na educação básica; e
(iii) tecnológico: concede formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, conferindo ao diplomado competências para
atuar em áreas profissionais específicas.
Na pós-graduação, a Companhia, oferta cursos de pós-graduação lato sensu ou também conhecidos como cursos de
especialização, destinados a candidatos diplomados em cursos de graduação, assim como cursos de pós-graduação stricto
sensu, que compreendem os programas de mestrado e doutorado, destinados a formação de professores para atender a
demanda no ensino básico e superior, estimular o desenvolvimento da pesquisa científica e assegurar treinamento eficaz de
técnicos e trabalhadores intelectuais, seja para garantir a constante melhoria da qualidade do ensino, bem como fazer face
às necessidades do desenvolvimento nacional em todos os setores.
Os cursos de extensão ou cursos livres, assim considerados os programas, projetos e cursos voltados para disseminar ao
público externo o conhecimento desenvolvido na instituição de ensino, encerram a última espécie de cursos ofertados
atualmente pelas instituições de ensino da Companhia, demostrando o amplo portfólio de cursos em todas as áreas do
saber.
O ecossistema da Companhia oferta soluções de ensino em todos os campos de conhecimento e modalidades, permitindo
completa adaptabilidade a depender das demandas de mercado, necessidades do aluno e potenciais mudanças
regulatórias. Neste ecossistema, a Companhia oferece modalidades presenciais, híbridas e à distância, de maneira que
todas possuem níveis distintos de conteúdo online e nos campi. A Companhia oferece 84 cursos presenciais nos campi, 17
cursos no modelo semipresencial 4.0, que conta com ensino online e aulas práticas presenciais, 5 cursos no modelo
semipresencial 4.0i, que conta com ensino online, aulas teóricas e práticas por meio digital ou presencial e 98 cursos
unicamente online. Os três últimos modelos são considerados como ensino à distância.
Abaixo, uma breve descrição da infraestrutura corrente da Companhia com a localização geográfica dos campi, bem como
os polos de ensino à distância na data deste Prospecto:
Campi da Companhia
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Polos de educação à distância (“EAD”)

A proposta de valor ao aluno da Companhia é embasada na combinação desta infraestrutura, com níveis elevados de
qualidade acadêmica, localização e a entrega de conteúdo e suporte ao aluno. De acordo com uma pesquisa da Educa
Insights elaborada em outubro de 2019, a escolha do aluno por uma instituição de ensino superior é determinada
aproximadamente 70% pelos fatores mais presentes na entrega ao aluno da Companhia como qualidade e tradição,
infraestrutura e localização, sendo que a qualidade e tradição são o principal fator que orienta a escolha dos alunos pela
Companhia, conforme gráfico abaixo:

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS
A Companhia possuía, em 30 de setembro de 2020, o total de 341 mil alunos de graduação, pós-graduação e extensão na
modalidade presencial e a distância, matriculados em 25 campi e nos 1.134 polos de educação a distância e 7.654
funcionários, sendo 3.575 pertencentes ao docente e 4.079 ao corpo técnico administrativo.
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A tabela a seguir apresenta os principais indicadores financeiros e operacionais da Companhia para os períodos de 9 (nove)
meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019 e para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Período de nove meses findo em
Exercício findo em 31 de
30 de setembro de
dezembro de
2020
2019
2019
2018
2017
(em R$ mil, exceto % e indicadores operacionais em
Quantidade ou R$ conforme indicado)
Indicadores financeiros
Receita líquida ............................................................
Receita de Mensalidade – Presencial......................
Receita de Mensalidade – EAD ...............................
Outras receitas ............................................................
Tributos .......................................................................
Lucro (prejuízo) líquido(1) .............................................
Margem líquida ..........................................................
EBITDA(2) ....................................................................
Margem EBITDA(3) ......................................................
Dívida Bruta(4)
Curto Prazo .................................................................
Longo Prazo................................................................
Indicadores operacionais
Número de alunos(5) ....................................................
Número de alunos presencial(6) ...................................
Número de alunos de EAD(7) .......................................
Número de alunos do ensino básico ...........................
Mensalidade média graduação presencial líquida (R$)(8) ....
Mensalidade média graduação EAD líquida (R$)(9)..............
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

1.331.446
1.057.323
314.061
4.769
(44.707)
(78.372)
-5,9%
222.861
16,7%

1.109.426
882.522
253.063
11.057
(37.216)
79.430
7,2%
308.357
27,8%
N/A(10)
N/A(10)

279.256
2.007.583
340.873
133.448
202.758
4.667
R$844,00
R$211,00

269.232
119.396
144.285
5.551
R$775,00
R$228,00

1.474.249
1.157.770
352.022
13.808
(49.351)
120.871
8,2%
397.195
26,9%

1.255.266
1.005.473
281.861
8.380
(40.448)
117.873
9,4%
266.285
21,2%

1.006.373
821.433
209.683
5.904
(30.647)
86.905
8,6%
182.310
18,1%

821.606
490.077

68.829
812.627

95.556
184.233

273.228
115.292
152.381
5.555
R$780,00
R$220,00

245.605
120.050
119.872
5.683
R$687,00
R$219,00

189.488
90.244
93.574
5.670
R$562,00
R$206,00

A Companhia se beneficia de incentivos fiscais que impactam positivamente o seu lucro líquido. Para mais informações, vide seção 4.1 do Formulário de
Referência.
O EBITDA, segundo disposições da Instrução CVM nº 527/2012, pode ser conciliado com as demonstrações financeiras como segue: lucro líquido acrescido do
imposto de renda e contribuição social, juros, depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida contábil elaborada de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil ou IFRS, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, e não deve ser considerado como base para distribuição de
dividendos, alternativa para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional ou para o fluxo de caixa ou, ainda, como indicador de liquidez. O
EBITDA não tem uma definição padronizada e pode não ser comparável ao EBITDA utilizado por outras companhias. Adicionalmente, em 1º de janeiro de 2019,
entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC 06 (R2) emitida pelo IASB e CPC,
respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações financeiras
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas informações
financeiras não são comparativas com aquelas apresentadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e demonstrações financeiras intermediárias
referentes aos períodos de 9 (nove) meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2020, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma com um aumento
das despesas com depreciação do direito de uso relativo ao arrendamento mercantil e juros pela atualização do passivo de arrendamento. Os efeitos dos juros
sobre passivo de arrendamento e depreciação do direito de uso relacionados à implementação do IFRS 16/CPC 06(R2) foram de, respectivamente,
R$52,4 milhões e R$57,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de R$59,5 milhões e R$58,7 milhões no período de 9 (nove) meses findo em
30 de setembro de 2020 e de R$39,1 milhões e R$42,4 milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019. Para mais informações sobre
o EBITDA, ver item 3.2 do Formulário de Referência.
A Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita líquida do respectivo exercício ou período.
A Dívida Bruta é representada pela soma dos empréstimos e financiamentos, incluindo derivativos (circulante e não circulante), debêntures (circulante e não
circulante) e passivo de arrendamento (circulante e não circulante). Os saldos apresentados na tabela referem-se ao saldo em 30 de setembro de 2020, 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente. A Dívida Bruta não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelas
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB e não possuem significado padrão. Outras Companhias podem calcular a Dívida
Bruta de maneira diferente ao calculado pela Companhia. Adicionalmente, em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento
contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC 06(R2)) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a
Companhia adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram
ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas informações financeiras não são comparativas com aquelas apresentadas
posterior a 31 de dezembro de 2019, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma. Desta forma, em 31 de dezembro de 2019, a Dívida Bruta foi
impactada pela adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) no montante de R$513,6 milhões, referente ao acréscimo do saldo de obrigações de arrendamento mercantil
(circulante e não circulante). Para maiores detalhes sobre a reconciliação da Dívida Bruta vide seção 3.2 do Formulário de Referência.
Corresponde ao saldo final de alunos matriculados em 30 de setembro de 2020 e 30 de setembro de 2019, bem como em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Corresponde ao saldo final de alunos matriculados na graduação e pós-graduação e cursos de extensão presencial em 30 de setembro de 2020 e 30 de
setembro de 2019, em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Corresponde ao saldo final de alunos matriculados na graduação e pós-graduação à distância em 30 de setembro de 2020 e 30 de setembro de 2019, em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Calculada com base na média anual da receita líquida do exercício dividido pelo número de alunos presenciais ao longo do respectivo exercício.
Calculada com base na média anual da receita líquida do exercício dividido pelo número de alunos do ensino à distância ao longo do respectivo exercício.
Não aplicável devido as informações de ativos e passivos do balanço patrimonial considerados para fins comparativos nas Demonstrações Financeiras em
30 de setembro de 2020 serem às de 31 de dezembro de 2019.

PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS
A Companhia acredita que as suas principais vantagens competitivas, que a diferencia dos concorrentes incluem em linhas gerais,
a sua capacidade de identificar instituições tradicionais e de qualidade reconhecida regionalmente, com marcas renomadas e
reconhecidas como marcas de excelência, assim como a sua capacidade de integração e sinergia em curto prazo e melhora do
conceito institucional pela aplicação de metodologias inovadoras e de qualidade. Dentre os diferenciais da Companhia e suas
controladas, temos a modalidade de oferta a distância, com cursos ofertados com a metodologia semipresencial e semipresencial
4.0, cursos que possibilitam ao aluno do ensino a distância experiência de aulas presenciais, em laboratórios e em ambientes
profissionais, tendo os projetos pedagógicos dos cursos atrelado a oferta que mais se adequa ao tempo do aluno para se dedicar
as aulas, e seu desejo de ter aulas especialmente as práticas de forma presencial. Logo, tais cursos permitem que os interesses
dos alunos sejam atendidos e que eles tenham uma experiência em ambientes profissionais. Em termos gerais, a Companhia
conta, em suas instalações, com aproximadamente 100 restaurantes, mais de 50 bibliotecas, mais de duas mil salas de aula,
aproximadamente 50 auditórios integralmente equipados e mais de 480 laboratórios com equipamentos no estado da arte.
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Organização e gerenciamento do negócio
Em função da preponderância de suas atividades, substancialmente, na atividade de ensino superior, a Companhia está
organizada e é gerenciada em uma única unidade de negócio. Os cursos oferecidos pela Companhia e suas controladas,
embora sejam destinados a públicos diversos e prestados de acordo com a modalidade de ensino contratada, sendo nos
cursos presenciais por meio de seus campi e nos cursos a distância, por meio dos polos de educação a distância, não são
controlados e gerenciados pela Administração como segmentos independentes, sendo os resultados da Companhia
acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.
Os campi da Companhia são administrados por diretores locais, responsáveis pela supervisão de todo o seu funcionamento, do
corpo docente, das metas a serem atingidas e do controle da qualidade do ensino e aprendizagem, bem como dos serviços de
apoio e da infraestrutura. A equipe local de funcionários técnico administrativos fornece serviços de apoio aos alunos, incluindo
atendimento administrativo e financeiro, serviços de orientação e colocação profissional, assistência psicopedagógica e apoio às
atividades de laboratório e bibliotecas.
Crescimento orgânico e inorgânico, por meio da aquisição de instituições de ensino com marcas que a Companhia
considera regionalmente relevantes
Em razão das diversas aquisições realizadas (11 aquisições desde 2007)4, a Companhia registra melhoras nos indicadores
financeiro e acadêmico, conforme tabela abaixo. Nas aquisições de universidades e centro universitários ocorridas entre os
anos de 2012 a 2015, apresentou uma Taxa Interna de Retorno - TIR de 34%, resultado decorrente da expertise da
Administração da Companhia na integração acadêmica, financeira e na captura de sinergia das instituições de ensino
adquiridas, conforme índices abaixo:

Em 6 de fevereiro de 2018, houve a expansão de atividades da Companhia para a região sul do país, por meio da
controlada ACEF S.A., adquiriu a totalidade das ações da Veritas Educacional A Participações S.A., detentora da Sociedade
Educacional Santa Rita S.A., sociedade mantenedora da Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG e da Faculdade da
Serra Gaúcha de Bento Gonçalves e da CESUCA – Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha Ltda., sociedade
mantenedora da Faculdade Inedi – Cesuca (atual Centro Universitário CESUCA).
No mesmo ano, houve também a expansão de atividades da Companhia na região Nordeste. Em 26 de março de 2018 a
controlada SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A., celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças adquirindo a totalidade das quotas de emissão da IPÊ Patrimonial Ltda. e da IPÊ Educacional Ltda.,
sociedade mantenedora do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ (“UNIPÊ”). O UNIPÊ é considerado pelo MEC o
melhor centro universitário privado do Estado da Paraíba e um dos cinco melhores das regiões Norte e Nordeste,
constituído em 1971, com tradição e credibilidade na formação profissional. A aquisição da UNIPÊ agregou à Companhia
cerca de 11.556 alunos, mais de 1.187 colaboradores e credenciamento para oferta de EAD, consolidando a Companhia
como um dos maiores e mais relevantes grupos de educação do Brasil.
Em 06 de fevereiro de 2020, foi concluída a aquisição da Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda., sociedade mantenedora
do Centro Universitário Braz Cubas (“Braz Cubas”), pela controlada ACEF S.A. Criada em 1966, a Braz Cubas é um
importante polo de educação localizado na Grande São Paulo, por meio da oferta de 23 cursos de graduação presencial e
31 de graduação a distância, além de mais de 160 cursos de pós-graduação. A instituição é uma das pioneiras na educação
à distância no Brasil, o que fortaleceu ainda mais a estratégia da Companhia, por ser um dos principais players na
modalidade à distância. A aquisição da Braz Cubas, agregou mais 55 polos de educação à distância em todo o Brasil,
posicionando a Companhia com maior relevância na rede de ensino na modalidade à distância.

4

Conforme
Pesquisa
Pública
do
Conselho
Administrativo
de
Defesa
Econômica
disponível
em
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_exter
na=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0&_ga=2.90317274.1729120459.1610394088-1503524437.1610394088
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A mais recente aquisição da Companhia ocorreu em 04 de março de 2020, quando então foi concluída a aquisição do
Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda., sociedade mantenedora da Universidade Positivo (“Universidade Positivo”),
da CESA - Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas Ltda., sociedade mantenedora da Faculdade Positivo Londrina
(“Faculdade Positivo Londrina”), por meio da controlada SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A. Com
mais de três décadas de história, a Universidade Positivo tem sua qualidade de ensino reconhecida no estado do Paraná e
uma marca de reconhecimento nacional. Em 30 de setembro de 2020, a Universidade Positivo e Faculdade Positivo
Londrina, possuíam em conjunto, possuem 1.650 colaboradores e 33 mil alunos, destes 18,1 mil na modalidade presencial,
distribuídos em 8 campi: um em Londrina e sete na cidade de Curitiba, onde fica o campus Ecoville, considerado um dos
mais modernos e completos do País.
Com a aquisição, a Companhia passou a ter cerca de 350 mil alunos e mais de 9.100 colaboradores, por meio de 19
instituições de ensino com ofertas nas modalidades presencial e a distância, bem como educação básica nas regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste e Norte-Nordeste. Para informações adicionais sobre as unidades da Companhia, veja o item 7.9 do
Formulário de Referência.
O gráfico abaixo indica o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado, em milhões de R$, entre os anos de 2017 e
2019, decorrente de uma combinação de crescimento orgânico e inorgânico, o que representou um CAGR de 41,1%.

Nota: (1) O EBITDA Ajustado não é uma medida contábil reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, emitidas
pelo IASB, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, e não deve ser considerado como base para distribuição de
dividendos, alternativa para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou como substituto ao fluxo de caixa ou, ainda,
como indicador de liquidez. O EBITDA não tem uma definição padronizada e pode não ser comparável ao EBITDA utilizado por outras
companhias. A Margem EBITDA Ajustado consiste no EBITDA Ajustado, dividido pela receita líquida. A Margem EBITDA Ajustado não é
uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser
comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova
norma que regula o tratamento contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC 06 (R2) emitida pelo IASB e CPC,
respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as
informações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS
16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas informações financeiras não são comparativas com aquelas apresentadas para o exercício findo em
31 de dezembro de 2019, e demonstrações financeiras intermediárias referentes aos períodos de 9 (nove) meses findos em 30 de
setembro de 2019 e 2020, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma com um aumento das despesas com depreciação do
direito de uso relativo ao arrendamento mercantil e juros pela atualização do passivo de arrendamento. Os efeitos dos juros de
arrendamento e depreciação do direito de uso relacionados à implementação do IFRS 16/CPC 06(R2) foram de, respectivamente,
R$52,4 milhões e R$57,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de R$59,5 milhões e R$58,7 milhões no período de 9
(nove) meses findo em 30 de setembro de 2020 e de R$39,1 milhões e R$42,4 milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de
setembro de 2019. Para maiores detalhes sobre a reconciliação do EBITDA Ajustado com o lucro (prejuízo) líquido do exercício vide
seção 3.2 do Formulário de Referência.

A localização geográfica da Companhia permite maior taxa de admissão de alunos e suporta uma menor taxa de
desistência em mercados competitivos. Segue abaixo indicação mapa com a localização geográfica diferenciada da
Companhia:
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Notas: (1) Universidade Cruzeiro do Sul considera SP, Guarulhos, Itaquaquecetuba e Suzano; (2) UNICID considera SP, Guarulhos,
Itaquaquecetuba e Suzano; (3) CEUNSP considera Itu, Salto, Sorocaba, Tatuí, Indaiatuba, Porto Feliz, Tietê, Boituva e Capivari;
(4) UNIFRAN considera Franca, Ribeirão Preto, Passos, Batatais, Ituverava, São Sebastião do Paraíso, Orlândia e São Joaquim da Barra;
(5) FSG considera Caxias do Sul, Bento Golçalves, Farroupilha, Garibaldi, São Marcos e Veranópolis; (6) Braz Cubas considera Mogi das
Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba; e (7) Universidade Positivo considera Curitiba, Campo Largo, Araucária e São José dos Pinhais;
(8) Faculdade Positivo Londrina considera Londrina e Cambé; (9) UDF considera Brasília e Valparaíso de Goiás, (10) UNIPÊ considera João
Pessoa, Santa Rita, Bayeux e Cabedelo, (11) CESUCA considera Cachoeirinha, Gravataí e Porto Alegre; (12) Módulo considera
Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela; (13) FASS considera São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.

Novo modelo estratégico em seus colégios (educação básica)
No início do ano letivo de 2021, a Companhia concluirá a implantação do novo modelo estratégico em seus colégios, modelo que
alterará o posicionamento de marca dos colégios, por meio de mudança do sistema de ensino, material didático e metodologia de
aprendizagem. Desta feita, os Colégios Cruzeiro do Sul, Colégio Alto Padrão, Colégio São Sebastião – Centro, Colégios CEUNSP
Salto e no Colégio CEUNSP Itu, contarão com um sistema de ensino desenvolvido pelo parceiro Bernoulli Sistema de Ensino,
atualmente utilizado por mais de 150 mil estudantes e em mais de 550 escolas em todo o Brasil5. As soluções educacionais do
novo parceiro atenderão a todos os níveis de ensino (Educação Infantil ao Ensino Médio). No ensino infantil, o sistema de ensino
combina o desenvolvimento cognitivo por meio de experiências significativas e uma formação socioemocional, que estimula a
autonomia. Já o ensino fundamental propiciará aluno o conjunto de conhecimentos de cada área e propiciar apoio e incentivo ao
hábito de estudo e ao prazer de aprender, bem como fomentar a análise crítica, o raciocínio lógico e uma visão global e cidadã.
Aos alunos do ensino médio, o material enriquecerá a aprendizagem e a preparação do aluno ao contribuir para o aprofundamento
e a consolidação das aprendizagens essenciais do Ensino Fundamental, para a compreensão de problemas complexos e para a
reflexão sobre como solucioná-los, bem como prepará-lo para os vestibulares mais disputados no país.
Com o Bernoulli Sistema de Ensino os alunos e professores dos colégios terão experiências de aprendizagem nas quais a
tecnologia estará presente de maneira totalmente integrada através da utilização de realidade virtual e realidade aumentada,
áudios em língua estrangeira, resoluções de exercícios, e-books e simuladores, games educativos, animações interativas e vídeos,
exercícios e complementares, além dos professores contar também o apoio pedagógico, assessoria e consultoria contínua,
treinamentos e formação para professores e gestores escolares.
Estratégia de go-to-market com foco em crescimento sustentável no ingresso de alunos
A Companhia atua na captação de novos alunos para o ensino superior e possui processos seletivos em formatos flexíveis.
No ensino superior presencial, cada instituição da Companhia define um cronograma independente de provas de ingresso
com local, data e horários fixos, sendo facultado aos candidatos escolher a unidade, data e horário de sua preferência, por
meio de prova agendada, de modo a promover maior conveniência para os alunos ingressantes. No ensino superior à
distância, a Companhia também oferece vestibular oferece opções de datas pré-estabelecidas para a execução da prova,
que pode ser realizada em qualquer de nossos 1.134 polos EAD6.
Além dessas opções, de modo a fomentar a captação, em 2020 a Companhia passou a oferecer provas de ingresso on-line,
tanto para o ensino superior presencial como à distância. Ao longo dos 9 (nove) primeiros meses de 2020, essa modalidade
de ingresso representou 10,1% e possibilitou que a Companhia continuasse a ofertar vagas aos ingressantes, mesmo com
as medidas de distanciamento social e com isso, manteve no ciclo de captação novos ingressantes nos cursos superiores
presenciais e nos cursos superiores EAD.
Também é possível o ingresso mediante apresentação de nota do Exame Nacional do Ensino Médio, bem como
transferências de outras instituições, processo de transferência revisto e simplificado em 2020.

5
6

Conforme website: www.bernoulli.com.br/sistema-de-ensino/sobre-nos/
Conforme website: www.cruzeirodosulvirtual.com.br/nossos-polos/
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O gráfico abaixo apresenta a evolução dos alunos ingressantes por meios de todas formas de captações realizadas pela
Companhia nos períodos indicados:
PRESENCIAL

EAD

Foco no ensino à distância – EAD
A Companhia acredita que foi pioneira no ensino superior à distância e iniciou as atividades do “Campus Virtual” em 2001,
como NEAD (Núcleo de Educação à Distância), com o objetivo de promover o uso das tecnologias de informação e de
comunicação no ensino superior, estimulando, assim, a pesquisa e o desenvolvimento neste segmento na Universidade
Cruzeiro do Sul. Na data deste Prospecto, a Companhia possui a segunda maior rede de EAD e explora o ensino a
distância por sua marca, Cruzeiro do Sul Virtual, denominada também de Campus Virtual, a qual agrega os cursos e
programas das 7 (sete) instituições da Companhia credenciadas para oferta de cursos na modalidade a distância, sendo
ela: (i) a Universidade Cruzeiro do Sul; (ii) a Universidade Cidade de São Paulo – UNICID; (iii) a Universidade de Franca –
UNIFRAN; (iv) o FSG – Centro Universitário da Serra Gaúcha; (v) o Centro Universitário de Joao Pessoa – UNIPÊ
(credenciado provisoriamente Portaria Ministerial n° 1.010, de 20/05/2019, DOU n° 96 de 21/05/2019); (vi) o Centro
Universitário Braz Cubas; e (vii) a Universidade Positivo7.
Nos ambientes virtuais de aprendizagem o aluno tem acesso, por meio de diversos canais e meios de comunicação
(celulares, tablets, computadores, entre outros), às disciplinas, seus materiais, conteúdos (teórico, vídeos, podcasts, entre
outros materiais), biblioteca virtual, laboratório virtual, exercícios e avaliação online. A Companhia utiliza o Blackboard como
plataforma principal de negócio para o ensino à distância dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão.
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía 1.134 polos de educação a distância espalhados por todos os Estados
do Brasil e no Distrito Federal, e também 1 polo de educação a distância no Japão, na cidade de Hamamatsu-Shi,
devidamente autorizados pelo MEC, que contavam com 200,3 mil alunos matriculados, que representam 63,7% de nosso
total de alunos.
7

Conforme Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro e MEC, disponível no website:
https://emec.mec.gov.br/
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Monitoramento do aluno e metodologia de combate à evasão
A Companhia desenvolveu uma metodologia de combate à evasão, baseada em variáveis e diretrizes próprias, que buscam
antecipar possíveis casos de evasão. Por meio dessa metodologia preventiva, a Companhia consegue estabelecer uma
taxa de risco de evasão possível para seus alunos. Desse modo, a Companhia busca manter contato com aqueles que
apresentam maior tendência a deixar suas instituições de ensino. Com base em tais informações, o núcleo de
relacionamento da Companhia implementa ações para reduzir a evasão, como por exemplo, entrar em contato com o aluno
e compreender os motivos que poderiam culminar em sua evasão, apresentando, dessa forma, alternativas para evitá-la.
O departamento interno da Companhia que acompanha os indicadores e tendências de evasão, identificou os principais
motivos que levam o aluno a evadir, dentre eles, entendemos que a falta de perspectiva para o desenvolvimento da carreira
profissional e incertezas são fatores que contribuem para a evasão e, buscando mitigá-las, implantamos o portal de
carreiras, programa que une as oportunidades do mercado de trabalho aos alunos, possibilitando que, desde os primeiros
anos, eles já possam ser inseridos nos ambientes profissionais da área de ensino do curso do aluno.
Para mensuração das taxas de evasão formação são consideradas: (a) aquela que ocorre durante o semestre letivo, no
período correspondente ao intervalo entre o primeiro e o último dia letivo, e que se materializa por meio de trancamento ou
cancelamento do curso ou, ainda, transferência de instituição de ensino; e (b) aquela que ocorre no período entre o término
oficial do semestre letivo, e o último dia disponibilizado para a rematrícula e que se materializa por meio do abandono do
curso, por alunos que não solicitam formalmente sua saída ou que não se rematrícula para o próximo semestre.
Os gráficos abaixo apresentam a evolução da composição da evasão nos períodos indicados, considerando todas as
instituições de ensino superior da Companhia:
PRESENCIAL

EAD

Baixa exposição governamental de FIES
A estratégia da Companhia desde o início do programa de financiamento estudantil FIES, foi em fomentar fontes de
financiamento diversas das governamentais, justamente por entender que recursos inerentes de políticas públicas podem
ser alterados.
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Dentre as Instituições de ensino, a Companhia possui uma das menores exposições ao FIES, fomentando outras fontes de
financiamento estudantil, tal como o PRAVALER, CREDUCSUL e outros financiamentos por instituições financeiras de
primeira linha.
Segue abaixo a evolução da exposição:

Com base na evolução demonstrada no quadro acima, a Companhia de 2015 a atualmente reduziu drasticamente sua
exposição com o FIES e elevou a exposição em outros financiamentos, tal como o PRAVALER.

4,8%
1,4%
3,4%
3T20
ESTRATÉGIA
Aquisições de outras instituições de ensino
A estratégia de crescimento por aquisição da Companhia consiste no seu crescimento inorgânico realizado por meio de aquisições
de outras instituições de ensino com reconhecimento regional. A estratégia possui o objetivo de expandir o nosso portfólio de
marcas e a entrada em mercados onde não atuamos.
Expansão de polos de EAD
Em 2017, o Ministério da Educação possibilitou que as instituições de ensino tivessem um credenciamento específico para atuar na
modalidade pretendida para os cursos de graduação e pós-graduação na modalidade presencial e/ou EAD, bem como conferiu
autonomia às instituições de ensino credenciadas na criação de polos EAD por ato próprio, com relação a oferta de cursos
superiores a distância.
A Companhia vem desde então focando no seu crescimento orgânico realizado por meio de expansão de estabelecimento de
polos de educação a distância, sendo que mudança regulatória possibilitou a expansão orgânica das atividades da Companhia em
todos os estados do Brasil, passando em 2016 de pouco mais de 100 polos para 1.134 até setembro de 2020. O crescimento com
os polos EAD, decorreu da agilidade da Companhia em reconhecer a mudança regulatória, aos seus indicadores de qualidade e
sua rápida implantação de plano de expansão. A Companhia possui trabalho de campo constante para identificar potenciais
territórios /municípios e parceiros com potencial para serem parceiros. A parceria reúne parceiros que contam com formatos de
negócio com exclusividade, semi-exclusivo e os que não possuem exclusividade de atividade com a Companhia. Tais modelos
permitem que a Companhia possa alcançar maior quantitativo de interessados e consequentemente consiga possuir
estabelecimento em localidades tidas como relevantes. A parceria consiste em remuneração por alunos adimplentes, permitindo
que a Companhia possua segurança em seu caixa e juntamente com o polo, atuem no controle da inadimplência, ingresso e
mitigação da evasão.
Além disso, a Companhia poderá expandir anualmente sua atuação no ensino a distância por meio da criação de novos polos por
ato próprio, observando os quantitativos máximos definidos pelo MEC, realizado com base no resultado do Conceito Institucional
mais recente.
Investimentos visando à modernização da infraestrutura
A Companhia pretende continuar na melhoria da infraestrutura de seus campi.
Em 2018, a Companhia ampliou suas atividades presenciais da Universidade Cruzeiro do Sul na Avenida Paulista, com intuito de
impulsionar crescimento orgânico da Companhia, mediante criação de novo campus, com 15 mil m² de área útil, com capacidade
para 7 mil novos alunos, com localização privilegiada ao lado do Metrô Trianon-Masp.
No início do 1º semestre de 2020, em conformidade com sua estratégia de crescimento orgânico e inorgânico, a Companhia
ampliou suas atividades presenciais da Universidade Cruzeiro do Sul em Santo Amaro, estabelecendo sua primeira unidade
presencial na zona sul da capital do Estado de São Paulo com 35 cursos de graduação. O novo campus encontra-se em localidade
privilegiada, em frente à estação Santo Amaro do metrô/trem, com 8.900 m² de área construída e com capacidade para 8 mil novos
alunos presenciais e 4 mil de educação à distância na região.
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A Companhia também ampliou sua atuação presencial em Brasília, com a implantação de novo prédio anexo ao campus já
existente. Com a mencionada implantação, houve a ampliação do campus sede UDF, com a construção de 7 pavimentos, sendo 2
subsolos, 1 térreo e 4 andares acima do nível da rua, possibilitando inclusive, o lançamento e ampliação de cursos.
Ademais, foi instalado um novo campus na cidade de Guarulhos com previsão de início de operação no primeiro semestre de
2021. Guarulhos é umas das principais cidades do Estado de São Paulo e encontra-se na região metropolitana da capital,
possuindo mais de 1,3 milhões de habitantes e o 12º maior PIB do Brasil8.
A Companhia contará com um campus moderno e laboratórios de última geração que propiciará uma excelente formação aos
alunos de Guarulhos e região. O portfólio de curso contará com programas de todas as áreas de conhecimento.
RECONHECIMENTOS E PRÊMIOS
Acreditamos ser reconhecidos no mercado pela qualidade de nossos serviços ao oferecer formação acadêmico-profissional de
qualidade. A metodologia de ensino focaliza a ação educativa na participação ativa e crítica do estudante na aquisição de
conhecimentos práticos e teóricos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de valores e atitudes, processos nos quais
os conteúdos das disciplinas/atividades são trabalhados de modo a constituírem os fundamentos para que os estudantes
desenvolvam as competências necessárias ao exercício profissional e à participação crítica na sociedade atual. Dessa forma, a
aprendizagem está voltada para o desenvolvimento integral do estudante.
Ao longo de nossos anos de atuação, adquirimos prestígio e reconhecimento na área em que atuamos, manifestados, inclusive,
em diversos prêmios que nos foram atribuídos. Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, recebemos os
seguintes prêmios e reconhecimentos:
•

maior número de programas recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em
comparação às companhias do setor listadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), bem como por meio de 5 instituições
de ensino de educação infantil e educação básica (ensinos infantil, fundamental e médio)9;

•

Prêmio Marcas em Destaque, na categoria Instituição de Ensino Superior, uma votação on-line entre consumidores sobre as
empresas mais lembradas pelas boas práticas realizadas, conduzida por Associação Comercial de Cachoeirinha – ACC;

•

melhores índices de qualidade de ensino frente às companhias do setor atualmente listadas na B3 segundo os indicadores
oficiais do MEC (IGC, CI, CPC, CAPES, dentre outros) e os principais rankings universitários independentes (Guia do
Estudante da Editora Abril e Ranking Universitário da Folha de São Paulo – RUF)10; e

•

em 2019 a Universidade Cruzeiro do Sul recebeu conceito 5 (em uma escala de 1 a 5), na avaliação in loco de
recredenciamento para oferta do EAD. A nota do recredenciamento vigorará por 10 anos, sendo um importante
reconhecimento da excelência na oferta dos cursos de ensino à distância pela Instituição11.

EVENTOS RECENTES
Impactos da pandemia da COVID-19 em nossas atividades
A Companhia informa que, atendendo às determinações das autoridades competentes, mantendo o compromisso com seus
alunos para a continuidade dos estudos frente ao cenário que todos enfrentamos juntos, e cumprindo as determinações do MEC
para os cursos presenciais (Portaria nº 343), as aulas presenciais foram substituídas por aulas em meios digitais, no mesmo
horário, com o mesmo conteúdo e com o mesmo professor, durante esse período atípico que vivemos. Essas aulas, inclusive,
ficarão disponíveis para consulta posterior do aluno no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. O momento impõe medidas
restritivas, porém, a Companhia adotou diversas medidas para assegurar que não haverá prejuízo à formação dos estudantes,
sem qualquer corte de dia letivo ou perda de carga horária. A Companhia, também, informa que as atividades práticas e
laboratoriais, essenciais na formação profissional, serão realizadas futuramente.
A Companhia costuma rever sua estrutura, especificamente de custo com frequência, porem entendemos que em momentos
desafiadores, como o de uma pandemia, surge a oportunidade rever a fundo e de forma ágil os processos internos e implantar as
ações necessárias.
Adicionalmente, desde que teve início a crise da COVID-19, foi adotado um plano de contingenciamento conduzido por uma equipe
multidisciplinar que trabalha pela prevenção e, também, para conter a proliferação de forma mais assertiva em caso de
confirmação da doença, bem como da continuidade dos seus negócios. O trabalho emergencial teve como objetivo rever toda
estrutura de custos e despesas da Companhia e suas Controladas, buscando manter e melhorar seus resultados operacionais e
proteção de caixa.
Com o intuito de preservar a saúde financeira e continuidade dos negócios, e acreditando que momentos desafiadores como o
atual, a Cruzeiro do Sul Educacional manteve sua estratégia de rever sua estrutura e custos, com objetivo de identificar
oportunidades de reduções de custos com a manutenção de sua qualidade.
Nesse sentido, estabeleceu de forma ágil equipe de trabalho para revisar integralmente a estrutura da Companhia e suas
controladas, buscando sinergia, eficiência e melhor resultado operacional. Como consequência do trabalho realizado, a Companhia
implementou uma série de ações e medidas para mitigar os impactos financeiros da crise na operação e melhora de seus
resultados, garantindo a continuidade operacional e na prestação dos serviços de qualidade, medias estas que trouxeram impactos
positivos aos resultados da Companhia já para o segundo semestre de 2020.
8
9
10
11

Conforme Produto Interno Bruto – PIB, disponível no website: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php.
Conforme pesquisa interna comparativa entre os cinco maiores players do mercado, na base de dados do CNPq e CAPES (2017-2019).
Conforme apresentação de planejamento & inteligência de Mercado da Companhia. Analisar a possibilidade de indicar a fonte de cada
um dos indicadores.
Conforme Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro e-MEC, disponível no website:
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MjIx
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Dentre as medidas tomadas, a Companhia e suas controladas avaliaram o cenário perante a disseminação do surto de COVID-19,
sobre suas informações trimestrais e foram adotados os seguintes posicionamentos sobre os assuntos abaixo:
•

reconhecimento de receita: o impacto no reconhecimento de receita não foi significativo, uma vez que a prestação de serviços
foi mantida para nossos alunos através das plataformas digitais, tendo a Companhia migrado de forma ágil, tendo em vista já
possuir sistema de aprendizagem on-line e total domínio da plataforma e Know-how em aulas remotas12;

•

risco de crédito e perdas esperadas no contas a receber: a partir de junho de 2020 foi feito um incremento no reconhecimento
para fins de perdas esperadas em créditos com alunos;

•

redução ao valor recuperável de ativos: revisamos o cenário atual das atividades ofertadas por todas as Unidades Geradoras
de Caixa da Companhia, revendo estimativas e premissas, e a Companhia não identificou perda por impairment.

•

redução de custos: adotamos medidas de revisão de custos e integração das recém adquiridas Braz Cubas e Positivo, que
resultaram em uma melhoria significativa da margem de contribuição do grupo a partir do 3T2013;

•

implantação de novas matrizes curriculares, implantando em grande maioria das Instituições o aumento de disciplinas a
distância nos cursos presenciais14;

•

revisão do modelo de atribuição de horas dentro e fora de sala de aula ao corpo docente, propiciando fico no aluno e
atribuições eficiente;

•

negociação de locações dos Campi para carência parcial nas mensalidades locatícias, impondo mero impacto no caixa da
Companhia com a postergação parcial de obrigações, bem como a postergação dos reajustes aos aluguéis neste exercício
social;

•

implantação de formatos exclusivamente a distância de atendimento ao aluno, formatos de ingresso que impactaram em
reduções dos custos da Companhia e suas Controladas15; e

•

implantação de planos de renegociação de mensalidades com a inclusão da rematrícula, garantindo a manutenção da base
de alunos, ou seja, agindo diretamente na manutenção da receita e dos alunos contra a taxa de evasão.

Como resultados das ações tomadas, a Companhia registrou melhora em um dos seus mais importantes indicadores, a margem
bruta, calculada como lucro bruto dividido por receita líquida, que subiu 10,8 pontos percentuais de 43,8% no período de 3 (três)
meses findo em 30 de setembro de 2019 para 54,6% no período de 3 (três) meses findo em 30 de setembro de 2020, em que pese
o nosso lucro líquido ter diminuído R$18,7 milhões, de R$22,4 milhões no período de 3 (três) meses findo em 30 de setembro de
2019 para R$3,7 milhões no período de 3 (três) meses findo em 30 de setembro de 2020.
A Companhia segue o plano de crescimento e expansão, baseado na solidez dos seus resultados, sabendo que os desafios serão os
impulsionadores e a alavanca de novos projetos e experiências que virão, reconhecendo o esforço de todos os envolvidos nesse
processo de aprendizado que nos permitiu atravessarmos por esse momento e ter esperança na retomada do crescimento futuro.
Neste momento, dada a incerteza do cenário, não é possível mensurar os impactos econômicos futuros no resultado da
Companhia. Contudo, diante dos fatos já ocorridos e ações governamentais em todo o país, é possível que haja redução do
crescimento da base de alunos e atraso nos recebimentos de mensalidades, consequentemente, impactando a geração de caixa.
Entretanto, a companhia não espera impactos significativos na recuperabilidade de ativos em função das projeções de resultados.
A Companhia, ainda, segue monitorando o assunto e acompanhando estritamente as recomendações das autoridades de saúde
do país e da Organização Mundial de Saúde.
Acordo de Retenção de Executivos
Os Srs. Antonio Cavalcanti Júnior, diretor estatutário da Companhia, e Wilson Roberto Pereira Diniz Júnior, diretor não estatutário,
são considerados colaboradores chave para o sucesso da Companhia e suas atribuições são relevantes para os resultados dos
negócios e alcance das metas da Companhia, bem como para mantê-la em pleno e adequado funcionamento. Dessa forma, a
Companhia celebrou em 6 de agosto de 2018, com os Srs. Antonio Cavalcanti Júnior e Wilson Roberto Pereira Diniz Júnior o
“Instrumento de Concessão de Bônus de Incentivo de Médio de Longo Prazo”, que prevê, dentre outras disposições, incentivos
como forma de reconhecimento de seu trabalho e para permanecer na Companhia, encorajando-os a manter seu vínculo de
trabalho e, assim, continuar contribuindo para o alcance dos resultados de negócios e metas esperados pela Companhia no médio
prazo. O direito a tal bonificação passa a existir após a ocorrência de determinados eventos de liquidez, dentre eles a presente
Oferta, sendo um dos fatores da métrica de cálculo o preço por ação da oferta.
O bônus prevê que os executivos farão jus ao montante equivalente a 0,5% sobre a diferença, desde que seja um resultado
positivo, entre (a) o valor de avaliação da Companhia considerado para o primeiro evento de liquidez, e (b) o Equity Value GIC
ajustado, a partir de 1º de janeiro de 2017 até a data de fechamento do primeiro evento de liquidez, por uma taxa de 10% (dez por
cento) ao ano, em caso da ocorrência de um dos seguintes eventos: (i) operação que resulte de melhores esforços de subscrição,
distribuição, colocação ou outro tipo de contrato habitual entre a Companhia e uma ou mais instituições financeiras para uma oferta
pública inicial estruturada como uma oferta pública de valores mobiliários de emissão da Companhia; (ii) ou uma subscrição
primária ou secundária da oferta por investidores que não sejam os acionistas D2HFP Fundo de Investimento em Participações ou
Fundo de Investimento em Participações Alfa 7 Mutiestratégia, ou o desinvestimento, total ou parcial, pelo acionista Archy LLC.

12
13
14
15

Conforme Demonstrações Financeiras intermediárias individuais e consolidadas em 30 de junho de 2020.
Conforme Demonstrações Financeiras intermediárias individuais e consolidadas em 30 de setembro de 2020.
Conforme Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019 da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
Conforme Resolução da Reitoria da Companhia nº 373/2020.
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Nesse sentido, caso a Oferta seja concluída, cada um dos dois executivos receberá, no âmbito de tal acordo de retenção, o
montante de R$27.500 mil. Para mais informações, veja o item 13.16 do Formulário de Referência.
PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA COMPANHIA
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças referentes a Companhia, nossos negócios e condição financeira estão relacionados a
concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores de risco, ocorrendo de maneira combinada. Vide
o item abaixo “Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia”, e no Formulário de Referência, os itens 4.1 e 4.2.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA
Abaixo se encontram descritos os principais fatores de risco relativos a nós, os quais não são os únicos fatores de risco relevantes
e devem ser analisados em conjunto com as informações constantes do Formulário de Referência (sobretudo os fatores de risco
descritos no item 4.1 e 4.2) e com a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 85 deste Prospecto.
A Companhia enfrenta concorrência significativa em cada curso que oferece e em cada mercado geográfico em que
opera e, se não competir com eficiência, poderá perder participação de mercado e lucratividade.
A Companhia concorre com universidades, centros universitários e faculdades públicos e privados, bem como com alternativas ao
ensino superior, tais como as entidades filantrópicas, que gozam de isenção no recolhimento de determinados tributos. De acordo
com o Censo da Educação Superior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(“INEP”), havia 2.537 instituições de graduação privadas e públicas no Brasil em 31 de dezembro de 2019, conforme resultados de
2019 do Censo da Educação Superior.
Os concorrentes da Companhia podem oferecer cursos semelhantes ou melhores aos oferecidos pela Companhia, contar com
mais recursos, ter mais prestígio na comunidade acadêmica, possuir unidades com localização mais conveniente e melhor
infraestrutura e/ou cobrar mensalidades mais baixas ou até mesmo não cobrar mensalidades, no caso do ensino superior público.
Nesse sentido, a Companhia pode ser obrigada a aumentar as despesas operacionais ou reduzir as mensalidades como resposta
à concorrência a fim de reter ou atrair estudantes ou buscar novas oportunidades de mercado. Assim, eventuais ajustes nas
mensalidades causados por fatores macroeconômicos ou específicos aos negócios da Companhia podem impactar a capacidade
de atrair e reter estudantes. A Companhia enfrenta, ainda, a concorrência no segmento de ensino à distância (“EAD”) por cursos
oferecidos pelos concorrentes da Companhia, que podem apresentar, por exemplo, maior disponibilidade de polos de EAD e
custos mais baixos. Ademais, a Companhia poderá enfrentar a concorrência de grupos estrangeiros que atuem no mesmo setor
educacional que a Companhia. A Companhia não pode garantir que será capaz de competir com sucesso com seus concorrentes,
o que poderá causar um efeito prejudicial relevante nos seus negócios e resultados.
A Companhia pode não conseguir manter seu crescimento por aquisição, expansão e cumprir seus objetivos
estratégicos e financeiros relativos às aquisições realizadas ou pretendidas.
Parte significativa da estratégia de crescimento da Companhia consiste no seu crescimento inorgânico realizado por meio de
aquisições de outras instituições de ensino e crescimento orgânico, com a expansão de sua atuação presencial e estabelecimento
de polos de educação a distância.
A manutenção do crescimento depende de inúmeros fatores, tais como a capacidade da Companhia em realizar as aquisições,
identificação de pontos comerciais atrativos aos seus alunos e manutenção de seus índices acadêmicos viabilizando a expansão
dos Polos de Apoio Presencial a cursos de Ensino à Distância (“Polos EAD”).
Ademais, com a profissionalização do setor de ensino superior e a capitalização de alguns de seus concorrentes com o acesso ao
mercado de capitais, a Companhia pode enfrentar maior dificuldade na implementação de sua estratégia de expansão e integração
das instituições adquiridas.
A Companhia pode não ser capaz de continuar identificando instituições de ensino superior que ofereçam oportunidades
adequadas de aquisição ou de adquirir tais instituições em termos favoráveis para a Companhia. Desta forma, as aquisições
realizadas e as futuras envolvem uma série de riscos e desafios que podem ter um efeito prejudicial relevante sobre os negócios da
Companhia e seus resultados financeiros e operacionais, especialmente porque, entre outras:
•

a aquisição pode não contribuir com a estratégia comercial da Companhia;

•

avaliação e estruturação de plano de crescimento com base em premissas que não venham a se concretizar;

•

a Companhia pode pagar mais do que o real valor do negócio;

•

a aquisição pode estar sujeita à autorização de autoridades concorrenciais, em especial o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica do Brasil (CADE), que eventualmente poderão indeferir as aquisições ou impor restrições;

•

o processo de auditoria (due diligence) conduzido antes de concluir a aquisição poderá não identificar todos os passivos
contingentes da adquirida, tais como contingências cíveis, fiscais, criminais trabalhistas e previdenciárias, irregularidades na
condução dos negócios, contingências relacionadas a propriedade intelectual, questões regulatórias relativas ao MEC, e
demonstrações financeiras preparadas em desacordo com as práticas contábeis vigentes ou deficiências significativas de
controles internos, ainda que não materializadas e a Companhia pode não ter direito de cobrar indenização por referidos
passivos ou não conseguir cobrar referidas indenizações dos respectivos devedores;

•

a Companhia pode enfrentar um passivo contingente relevante em decorrência dos processos judiciais das unidades
adquiridas;
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•

o processo de aquisição pode ser demorado e consumir mais recursos e demandar tempo e esforço adicional da
administração da Companhia, desviando o foco da administração das operações da Companhia;

•

a Companhia pode sofrer processos questionando seu valuation e apuração de endividamento para fins da aplicação de
cláusulas de ajuste preço;

•

os investimentos em aquisições podem não gerar os retornos esperados;

•

o modelo de negócio das instituições adquiridas poderá ser diferente do modelo de negócios da Companhia, a qual pode não
ser capaz de adequar tais estruturas à sua;

•

a integração de sistemas e de outros recursos pode ser substancialmente mais demorada e custosa do que o planejado e
desviar a atenção da administração da Companhia;

•

as aquisições podem gerar ágio, cuja amortização resultará na redução do lucro líquido e dividendos da Companhia;

•

a companhia pode não ser capaz de aproveitar o ágio das sociedades adquiridas e esse aproveitamento pode ser
questionado por autoridades fiscais; e

•

a transferência da mantença da faculdade adquirida em virtude de alienação de controle ou reestruturação societária deve ser
homologada pelo MEC.

Como consequência da estratégia de crescimento por meio de aquisições de instituições de ensino, a Companhia pode precisar de
recursos adicionais para dar continuidade à sua estratégia. Se a Companhia não conseguir obter os recursos necessários para
concluir qualquer aquisição e implementar seus planos de expansão, não terá condições de implementar integralmente sua
estratégia de crescimento, impactando seus negócios e resultados financeiro e operacionais.
As dificuldades em abrir, integrar e gerenciar com eficiência um número cada vez maior de unidades podem afetar
adversamente os resultados da Companhia.
A estratégia de expansão seletiva da Companhia inclui a expansão por meio da abertura de novas unidades e aquisição de outras
instituições de ensino e sua integração à sua rede.
A Companhia pode enfrentar desafios significativos no processo de integração das operações de unidades de instituições de
ensino adquiridas às operações das unidades existentes, tais como a dificuldade de administrar um número maior de funcionários
dispersos geograficamente, bem como criar e implementar controles, procedimentos e políticas uniformes com eficiência, além de
incorrer em custos adicionais elevados de integração. A Companhia pode não ser capaz de integrar o corpo docente e os
funcionários com experiência profissional e culturas corporativas diferentes. A Companhia não pode garantir que conseguirá
administrar com eficiência um número cada vez maior de unidades e integrá-las totalmente em sua estrutura centralizada sem
comprometer sua lucratividade. Se a Companhia não for capaz de administrar seu crescimento com eficiência, os resultados da
Companhia podem ser afetados adversamente.
A abertura de novas unidades representa vários desafios e exigirá que a Companhia invista em infraestrutura, marketing
institucional e outras despesas pré-operacionais. Esses desafios incluem a identificação de locais estratégicos, negociação da
aquisição ou locação de imóveis, construção ou reforma de instalações (inclusive bibliotecas, laboratórios e salas de aula),
obtenção de licenças de funcionamento municipais, contratação e treinamento de professores e funcionários, bem como
investimento em administração e suporte. A Companhia também é obrigada a credenciar suas novas unidades no Ministério da
Educação (“MEC”), antes de abri-las ou operá-las, bem como requerer a autorização de seus novos cursos no MEC e seu posterior
reconhecimento, a fim de expedir diplomas e certificados aos seus alunos. A Companhia pode ser adversamente afetada caso não
consiga obter essas autorizações ou credenciamentos no prazo previsto. Caso a Companhia não seja capaz de executar seus
planos de expansão por meio da abertura de novas unidades, não conseguirá implementar integralmente sua estratégia de
crescimento, impactando seus resultados financeiros e operacionais.
Os planos de expansão da Companhia podem criar desafios significativos em termos de manutenção da consistência de sua
qualidade e cultura de ensino e da garantia de que sua marca não será adversamente afetada em decorrência de eventual queda
de sua qualidade de ensino. Caso a Companhia não seja capaz de manter seus padrões de qualidade atuais e de se beneficiar de
ganhos de escala, a Companhia pode perder sua participação de mercado e ter seus resultados afetados adversamente.
A perda ou redução das políticas de financiamento e/ou benefícios fiscais conferidos por nossa adesão ao ProUni
poderão afetar adversamente os resultados da Companhia.
O Programa Universidade para Todos (“PROUNI”), criado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, tem como finalidade a
concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e sequenciais de
formação específica, em instituições privadas de educação superior, com ou sem fins lucrativos. Em contrapartida, as instituições
de ensino que aderirem ao PROUNI são beneficiadas com a isenção de determinados tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS). Em 30 de setembro de 2020, 5,9% do total de alunos matriculados da Companhia eram beneficiados pelo PROUNI,
gerando isenções de tributos no exercício social corrente, bem como nos exercícios sociais anteriores
Caso o Governo Federal decida extinguir ou reduzir os benefícios do PROUNI, ou caso a Companhia não consiga cumprir os
requisitos necessários para se beneficiar das isenções fiscais concedidas pelo PROUNI, a Companhia poderá ser compelida a
pagar os tributos dos quais é isenta atualmente e seus resultados operacionais poderão ser afetados adversamente.
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Para os 9 (nove) meses findos em 30 de setembro de 2020 e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, as deduções da
receita referente às bolsas do PROUNI totalizaram R$143.477 mil e R$141.618 mil, respectivamente. Esses montantes compõem
a base de cálculo do lucro da exploração que são deduzidos na apuração de PIS e COFINS, bem como nos beneficiamos de
isenção de CSLL e IRPJ de acordo com Instrução Normativa da Receita Federal nº 1394 de 12/09/2013.
Ademais, há o risco de que uma reforma tributária impeça, interrompa ou modifique o uso de incentivos fiscais concedidos. A
Companhia não pode assegurar que os incentivos fiscais relacionados ao PROUNI serão integralmente mantidos e o prazo pelo
qual serão mantidos. Qualquer suspensão, modificação, cancelamento ou a não renovação dos incentivos fiscais com as mesmas
características pode ter um efeito adverso nos resultados operacionais da Companhia.
Além disso, os benefícios do PROUNI são calculados na proporção da ocupação efetiva das bolsas sobre as atividades
beneficiadas, as quais tomam por base a oferta de vagas da Instituição para os Campi presenciais e para o EAD. Considerando
que historicamente a maior procura dos estudantes para obterem o benefício do PROUNI está vinculada aos cursos ofertados na
modalidade presencial, não temos como garantir que conseguiremos preencher a totalidade das bolsas a serem concedidas. Neste
caso, a Companhia pode deixar de usufruir da integralidade da isenção prevista e consequentemente sofrer impacto adverso no
caixa e em seu resultado operacional.
A Companhia pode ser responsabilizada por determinados eventos que ocorram em suas unidades ou fora delas,
incluindo os polos de ensino à distância, o que poderá ter um efeito material adverso sobre a imagem, os resultados e,
consequentemente, sobre o negócio da Companhia.
A Companhia pode ser responsabilizada por atos praticados por diretores, professores e funcionários e terceiros dentro e fora de
nossas dependências, incluindo nossas unidades e polos EAD. Em caso de acidentes, fraudes, lesões ou outros danos causados
a Companhia pode enfrentar reclamações sob a alegação de negligência, em razão de, por exemplo, não ter realizado a
supervisão adequada das instalações, conforme aplicável, ou de que foi, de algum modo, responsável por atos que geraram tais
acidentes, fraudes, lesões ou danos, bem como pelo descumprimento por parte de diretores ou funcionários de legislação
especifica do MEC e ou de atos regulatórios dos cursos. Esses atos podem ocorrer também no âmbito do atendimento à
sociedade em geral, realizado pelas instituições de ensino da Companhia. A Companhia também pode enfrentar alegações de
assédio moral ou sexual, ou outros atos ilícitos contra funcionários, alunos ou terceiros.
Além disso, a Companhia pode ser objeto de ações judiciais propostas por alunos e/ou ex-alunos, alegando eventuais lesões a
direitos previstos na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
A simples existência ou divulgação desses tipos de atos pode causar efeito material adverso à imagem da Companhia, diminuir o
número de matrículas, aumentar a taxa de evasão de alunos, envolver despesas substanciais e desviar tempo e atenção da
administração, o que pode prejudicar os resultados operacionais e a situação financeira da Companhia.
Eventos recentes relacionados à estratégia de crescimento da Companhia
Celebração de instrumentos relacionados à aquisição de estabelecimento
Em 24 de junho de 2020, foi celebrado memorando de entendimentos (“Memorando Junho”) pela Companhia, os
acionistas de determinada instituição universitária (“Vendedores”) e, na qualidade de interveniente anuente, tal instituição
universitária (“Entidade 1”) para aquisição dos Vendedores os negócios de ensino superior e educação básica de mantença
da Entidade 1 (“Mantença”) por meio da aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social da Entidade 1
(“Projeto 1”).
O Projeto 1 englobará (i) a totalidade dos ativos da Entidade relacionados à Mantença (excetuados determinados ativos
segregados), incluindo todos os seus ativos operacionais, todos os direitos de propriedade intelectual, todas as relações
contratuais, direitos, licenças, pessoal, enfim, tudo aquilo empregado pelas, ou necessário ou conveniente para, que a
Entidade 1 conduza seu negócio de educação nas mesmas condições em que vem conduzindo; (ii) a celebração de
contratos relativos à locação de tais ativos segregados; e (iii) não englobará tais ativos segregados. Embora o prazo de
exclusividade de 180 dias previstos no Memorando Junho já tenha expirado, a Companhia permanece, na data de
apresentação deste Prospecto, em tratativas com as partes envolvidas no Projeto 1.
Em 4 de novembro de 2020, foi celebrado memorando de entendimentos vinculante (“Memorando Novembro”) pela
Companhia e determinado instituto educacional (“Entidade 2”) para aquisição de estabelecimento do setor educacional
(“Estabelecimento”), composta pelos Ativos (conforme definido abaixo), sendo certo que a transação englobará a
celebração do(s) contrato(s) relativos à Locação (conforme definido abaixo) (“Projeto 2”).
O Projeto 2 englobará (i) a compra da totalidade dos ativos da Entidade 2 relacionado ao Estabelecimento, incluindo todos
os seus ativos operacionais, os direitos de propriedade intelectual, as relações contratuais, direitos, licenças e empregados,
contas a pagar e contas a receber, de forma que a Companhia possa conduzir o negócio de educação de ensino superior
ora operado sob a designação do Estabelecimento nas mesmas condições em que vem sendo conduzido pela Entidade 2, a
serem individualizados e identificados posteriormente, excetuados determinados imóveis descritos no Memorando
(“Ativos”); e (ii) a celebração dos contratos de locação na modalidade atípica relativos aos imóveis de propriedade da
Entidade 2 utilizados nas atividades do Estabelecimento, através dos quais a Entidade 2 cederá sua posição contratual para
a Companhia nos contratos de locação relativos aos imóveis de terceiros (“Locação”). Embora o prazo de exclusividade de
60 dias previsto no Memorando já tenha expirado, a Companhia permanece, na data de apresentação deste Prospecto,
realizando a auditoria legal (due diligence) da Entidade 2, do Estabelecimento e dos Ativos.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES DA OFERTA,
CONSULTORES E DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos junto à Companhia, os
Acionistas Vendedores e Coordenados da Oferta nos seguintes endereços:
Companhia
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Rua Cesário Galeno, 432 a 448, Tatuapé
CEP 03071-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Fábio Ferreira Figueiredo
https://www.cruzeirodosuleducacional.edu.br/
Acionistas Vendedores
Fundo de Investimento em Participações Alfa 7
Multiestratégia
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 3º andar,
Jardim Paulistano
CEP 04.452-002, São Paulo, SP
At.: Fernando Padovese
Tel.: +55 (11) 2178-1412

D2HFP Fundo de Investimento em Participações
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi
CEP 01451-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Fábio Ferreira Figueiredo
Tel.: +55 (11) 2178-1412

Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Bradesco BBI S.A.
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309,
Itaim Bibi
10° andar, Vila Nova Conceição
CEP 04538-133, São Paulo, SP
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
At.: Sra. Claudia Mesquita
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br
https://www.btgpactual.com
Bank of America Merrill Lynch Banco
Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar,
Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4000
www.merrill-lynch-brasil.com.br

Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 6º e 8º
andares, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Tel.: + 55 (11) 3048-6000
www.morganstanley.com.br

Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041,
24º andar, Vila Nova Conceição
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
www.santander.com.br
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Consultores Legais
Locais da Companhia

Consultores Legais
Externos da Companhia

Lefosse Advogados
Rua Tabapuã, 1.277, 14º andar, Itaim Bibi
CEP 04533-014, São Paulo, SP
At.: Srs. Luiz Octavio Lopes / Ricardo Prado
Tel.: +55 (11) 3024-6100
www.lefosse.com

Milbank LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 5º andar,
Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Srs. Tobias Stirnberg / Fabiana Sakai
Tel: +55 (11) 3927-7781
www.milbank.com

Consultores Financeiros da Companhia
Valuent Investimentos
Rua Itapaiuna, nº 1.800, 252V, Jardim Morumbi
CEP 05707-001, São Paulo, SP
At.: Paulo Mendes
Tel.: +55 (11) 9 7531-0841
paulo.mandes@valuent.com.br
Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta

Machado, Meyer, Sendacz & Opice Advogados
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11º andar,
Jardim Paulistano
CEP 01451-000, São Paulo, SP
At.: Sra. Eliana Ambrósio Chimenti / Sra.
Alessandra de Souza Pinto
Tel.: +55 (11) 3150-7035 / 3150-7093
www.machadomeyer.com.br

White & Case LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 4º andar,
Jardim Paulistano
CEP 01452-000, São Paulo, SP
At.: Sr. John Guzman
Telefone: +55 (11) 3147-5601
www.whitecase.com

Consultor Legal Local da Archy LLC
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Junior e
Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447
01403-001, São Paulo, SP
At.: Sra. Vanessa Fiusa
Tel.: +55 (11) 3147-7600
www.mattosfilho.com.br

Auditores Independentes da Companhia
Pricewaterhousecoopers Auditores
Independentes (Para o período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2020)
Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, Torre
Torino, Água Branca
CEP 05001-903, São Paulo, SP
At.: Sr. José Vital Pessoa Monteiro Filho
Tel.: +55 (11) 3674-2000
https://www.pwc.com.br/

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
(Para os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2019, 2018 e 2017 e para o período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2019)
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.990,
São Paulo Corporate Towers, Torre Norte, 8º
andar, Vila Nova Conceição
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Luciano Ferreira da Cunha
Tel.: +55 (11) 2573-3000
https://www.ey.com/
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Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se
encontram anexas a este Prospecto a partir da página 185.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes
de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto,
principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas 20 e 85,
respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, nas
demonstrações financeiras intermediárias consolidadas e nas demonstrações financeiras consolidadas
e respectivas notas explicativas, anexos a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da
Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Acionistas Vendedores

FIP Alfa 7 e FIP D2HFP.

Ações

76.500.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal de emissão da Companhia, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da
Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares.

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400,
a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderia ter sido,
mas não foi, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum
acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em
até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente
ofertado (sem considerar as Ações Suplementares, conforme
definido abaixo), ou seja, em até 15.300.000 Ações de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas
Vendedores, que poderiam ter sido, mas não foram por eles
alienadas, nas mesmas condições e pelo mesmo Preço por
Ação inicialmente ofertado.

Ações em Circulação no
Mercado após a Oferta (Free
Float)

Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias
de emissão da Companhia em circulação no mercado, sendo
totalmente detidas pelos acionistas da Companhia. Após a
realização da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de
Ações Suplementares, aproximadamente, 76.500.000 ações
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de
aproximadamente 20,04% de seu capital social, estarão em
circulação no mercado. Considerando o exercício da Opção
de Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente,
87.975.000 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de aproximadamente 23,04% do seu capital
social, em circulação no mercado. Para mais informações,
veja seção “Informações sobre a Oferta – Composição do
Capital Social” na página 40 deste Prospecto.
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O artigo 10 do Regulamento do Novo Mercado, estabelece
que a Companhia deve manter ações em circulação em
percentual correspondente a 25% de seu capital social. Na
hipótese de ingresso no Novo Mercado concomitante à
realização de oferta pública, nos termos do parágrafo 1º do
referido artigo, a Companhia poderá manter, pelo período 18
meses, ações em circulação em percentual correspondente a,
no mínimo, 15% do seu capital social. Tal requisito é aplicável
apenas no caso do volume financeiro das ações em
circulação da respectiva oferta seja superior a
R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais).
Desta forma, tendo em vista que, após a Oferta, não obstante
o fato de as ações em circulação da Companhia
corresponderem a percentual superior a 15%, sendo de, no
mínimo, 20%, sem considerar a colocação das Ações
Suplementares, podendo atingir o percentual de até 23,04%
das ações de seu capital em circulação no caso de colocação
da totalidade das Ações Suplementares (vide seção
“Informações Sobre a Oferta - Principais acionistas,
Administradores e Acionistas Vendedores”, na página 40
deste Prospecto), o volume financeiro da Oferta ficará abaixo
do valor estipulado pelo Regulamento do Novo Mercado.
Desta forma, a Companhia protocolou, em 19 de janeiro de
2021, junto à B3, pedido de dispensa de requisito
estabelecido no artigo 10, do Regulamento do Novo Mercado,
referente à manutenção de ações em circulação em
percentual correspondente a, no mínimo, 25% do capital
social da Companhia, para a devida admissão de listagem de
suas ações no segmento do Novo Mercado, o qual foi
deferido parcialmente pela B3 em 3 de fevereiro de 2021
(“Solicitação de Dispensa de Requisito”).
Em contrapartida para viabilizar tal concessão, foi requerido
pela B3 que a Companhia deverá manter, em livre circulação,
no mínimo, o percentual de free float alcançado na data de
conclusão da Oferta, sendo este percentual, em qualquer
hipótese, equivalente ou superior a 20%, sendo que a
recomposição do free float de 25%, previsto no art. 10 do
Regulamento de Novo Mercado, deverá ocorrer em até 18
meses da data de conclusão da Oferta. A este respeito, a
Companhia reafirmou perante a B3 o seu compromisso em
atender o prazo indicado para (a) atingimento do free float
dentro do prazo estabelecido pela B3; e (b) cumprimento das
contrapartidas de governança, listadas abaixo.
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Além disto, como condição para a concessão do tratamento
excepcional pela B3, a Companhia deverá adotar, pelo prazo
em que perdurar tal tratamento, (i) Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à Instrução CVM nº 308, ao art. 22 do
Regulamento e ao Ofício 333/2020-DIE, como medida de
governança corporativa; (ii) a divulgação, até o dia 31 de julho
de cada ano, de relatório com informações ambientais, sociais
e de governança corporativa, tomando por base padrão
internacionalmente aceito, como o da Global Reporting
Initiative (GRI) ou o da estrutura internacional para relato
integrado do International Integrated Reporting Council (IIRC);
e (iii) a manutenção das disposições estatutárias relacionadas
à tutela da dispersão acionária, conforme o previsto no
Estatuto Social em vigor na data deste Prospecto.
No entanto, não é possível assegurar que a Companhia
conseguirá recompor o percentual mínimo de free float do
seu capital dentro do prazo estabelecido pela B3 na
Dispensa de Requisito. Para mais informações sobre a
liquidez das Ações da Companhia, vide o fator de risco “A
Companhia não poderá garantir que conseguirá recompor
o percentual mínimo de free float do seu capital dentro do
prazo estabelecido pela B3”, constante da página 88
deste Prospecto e do item 4.1 do Formulário de
Referência da Companhia.
Ações Suplementares

Montante de até 15% (quinze por cento) do total de Ações
inicialmente ofertado (sem considerar as Ações Adicionais), ou
seja, em até 11.475.000 Ações de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições
e pelo mesmo Preço por Ação inicialmente ofertado, conforme
opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais
serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços
de estabilização do preço das Ações. Conforme disposto no
Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão
objeto de garantia firme de liquidação por parte dos
Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito
exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados
da data de início da negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de
Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais
vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores
da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das ações
ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum
acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores
da Oferta no momento que foi fixado o Preço por Ação.

Agente Estabilizador ou Bank of
America

O Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., agente
autorizado a realizar operações de estabilização de preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
brasileiro, nos termos do Contrato de Estabilização.
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Agentes de Colocação
Internacional

O BTG Pactual US Capital LLC, o Bradesco Securities, Inc., o
BofA Securities, Inc., o Morgan Stanley & Co. LLC e o Santander
Investment Securities Inc., considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado
imediatamente após a distribuição das Ações, limitado a seis
meses, contados a partir da data de divulgação do Anúncio de
Início, na forma do artigo 29 e anexo V da Instrução CVM 400,
a ser disponibilizado nos endereços indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 64
deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta, a ser divulgado no dia 10 de
fevereiro de 2021, na forma do artigo 52 e anexo IV da
Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços indicados
na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta”
na página 64 deste Prospecto, informando acerca do início do
Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio comunicando eventual suspensão, cancelamento,
revogação ou modificação da Oferta, a ser divulgado pela
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta na rede
mundial de computadores, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400, nos endereços indicados na seção “Disponibilização de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 64 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da
Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu
estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I,
da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e
condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 5 de outubro de 2020, cuja ata foi
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”) em 16 de novembro de 2020 sob o nº 486.637/20-7 e
foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”)
e no jornal “O Estado de São Paulo” em 27 de novembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, foram
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 9 de fevereiro de 2021, cuja ata será
devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “O
Estado de São Paulo” na data de disponibilização do Anúncio de
Início, e no DOESP no dia útil seguinte à data de disponibilização
do Anúncio de Início.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação aos
Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e
à fixação do Preço por Ação.
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Atividade de Estabilização

Direito exclusivo outorgado ao Agente Estabilizador de, por
intermédio da Corretora, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, no âmbito da Oferta, por um período de até 30
(trinta) dias contados da data de início da negociação das ações
ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, observadas
as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de
Estabilização, o qual foi aprovado pela CVM e pela B3, nos termos
do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar
operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão
ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o
Agente Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente as
datas em que realizarão as operações de compra e venda das
ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das
atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-las
em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu
exclusivo critério.

Aviso ao Mercado

Aviso divulgado em 19 de janeiro de 2021, a ser novamente
divulgado em 26 de janeiro de 2021 com a identificação das
Instituições Consorciadas que aderiram à Oferta, informando
acerca de determinados termos e condições da Oferta,
incluindo os relacionados ao recebimento de Pedidos de
Reserva, em conformidade com o artigo 53 da Instrução
CVM 400, nos endereços indicados na seção “Disponibilização
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 64 deste Prospecto.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública
de Distribuição de Ações Ordinárias da Cruzeiro do Sul
Educacional S.A., celebrado pela Companhia, pelos
Acionistas Vendedores, pelos Coordenadores da Oferta e
pela B3, na qualidade de interveniente anuente, 9 de fevereiro
de 2021.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de
Colocação Internacional, a fim de regular os esforços de
colocação das Ações pelos Agentes de Colocação
Internacional
junto
a
Investidores
Estrangeiros,
exclusivamente no exterior, em 9 de fevereiro de 2021.
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Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da
Cruzeiro do Sul Educacional S.A., celebrado entre a
Companhia, a Doadora, o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta, estes últimos na qualidade de
intervenientes anuentes, que rege os procedimentos para a
realização das Atividades de Estabilização no mercado
brasileiro pelo Agente Estabilizador, em 9 de fevereiro de 2021,
o qual foi devidamente submetido à análise e aprovação da B3
e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado a ser celebrado
entre, de um lado, a B3 e, de outro lado, a Companhia, por
meio do qual a Companhia aderirá ao Novo Mercado.

Coordenador Líder ou BTG
Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o Bank of America, o
Morgan Stanley e o Santander, considerados em conjunto.

Corretora

Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

Cronograma Estimado da Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma
Estimado da Oferta” na página 48 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações que deverá
ser realizada dentro do prazo de até dois dias úteis contados
da data de divulgação do Anúncio de Início, com a entrega
das Ações aos respectivos investidores.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações
Suplementares, que ocorrerá no prazo de até dois dias úteis
contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de
Ações Suplementares.

Destinação dos Recursos

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes
da Oferta Primária para (i) realização de operações de fusões e
aquisições (M&A); e (ii) expansão e investimentos greenfields.
Para mais informações, vide a seção “Destinação de Recursos”
na página 93 deste Prospecto.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
integralmente repassados aos Acionistas Vendedores.

Direitos, Vantagens e Restrições As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
das Ações
vantagens e restrições conferidos às ações ordinárias de
emissão da Companhia, nos termos previstos no seu Estatuto
Social e na Lei das Sociedades por Ações, conforme descritos
a partir da página 101 deste Prospecto e na seção “18 Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, a partir da
página 1138 deste Prospecto.
Distribuição Parcial

Não foi admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400.
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Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco
relacionados à subscrição/aquisição das Ações que
devem ser considerados na tomada da decisão de
investimento, os investidores devem ler as seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações”, a partir das páginas 20 e 85 deste Prospecto,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco
descritos na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário
de Referência, a partir da página 724 deste Prospecto,
para ciência dos riscos que devem ser considerados
antes de investir nas Ações.

Garantia Firme de Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual
e não solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o
disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar as
Ações (sem considerar as Ações Suplementares) que tenham
sido subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas,
no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de
Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia
firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores
da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação.
A garantia firme de liquidação é vinculante a partir do
momento em que, cumulativamente, for concluído o
Procedimento de Bookbuilding, forem concedidos os registros
da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” e da Oferta pela CVM, assinados o Contrato de
Colocação e o Contrato de Colocação Internacional e
cumpridas as condições suspensivas neles previstas e que
possam ser cumpridas antes do início da distribuição,
disponibilizado este Prospecto Definitivo e divulgado o
Anúncio de Início.
Caso as Ações objeto de garantia firme de liquidação
efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não sejam
totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a Data de
Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto
no Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá, na Data de
Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite
individual da garantia firme de liquidação prestada por cada um
dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre
(i) o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação
prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do
Contrato de Colocação, multiplicado pelo Preço por Ação; e
(ii) o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação
efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas,
no Brasil, por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço
por Ação.
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Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução
CVM 400, em caso de exercício da garantia firme de
liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por
suas afiliadas, nos termos do Contrato de Colocação, tenham
interesse em vender tais Ações antes da divulgação do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações
será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das
Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a tais limites.
Inadequação da Oferta

O investimento nas Ações representa um investimento de risco,
pois é um investimento em renda variável e, assim, os investidores
que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao
ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e
no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento.
O investimento em Ações não é, portanto, adequado a
investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou
categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir
Ações ou com relação à qual o investimento em Ações seria, no
entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado.
Para uma descrição de certos fatores de risco
relacionados à subscrição/aquisição das Ações que
devem ser considerados na tomada da decisão de
investimento, os investidores devem ler as seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações”, a partir das páginas 20 e 85 deste Prospecto,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco
descritos na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário
de Referência, a partir da página 724 deste Prospecto,
para ciência dos riscos que devem ser considerados
antes de investir nas Ações.

Instituições Consorciadas

Instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 e convidadas a
participar da Oferta por meio da adesão à carta convite
disponibilizada pelo Coordenador Líder para efetuar,
exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a
Investidores Não Institucionais.

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta
considerados em conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de Restrição à Venda de Ações ordinárias de
emissão da Companhia assinados pela Companhia, seus
Administradores e Acionistas Vendedores.
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e

Instituições

Consorciadas,

Investidores Estrangeiros

Os (i) investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados
Unidos, conforme definidos na Rule 144A, editada pela SEC,
em operações isentas de registro nos Estados Unidos,
previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao
amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer
outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre
títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não
os Estados Unidos e o Brasil, os investidores que sejam
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados
Unidos ou constituídos de acordo com as leis deste país
(non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, no âmbito do
Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor, em ambos os casos, desde que
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento da Lei 4.131, da Resolução 4.373 e da
Resolução CVM 13, sem a necessidade, para tanto, da
solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação
das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de outro país.

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na B3, nos termos da
regulamentação em vigor, em qualquer caso, que não sejam
considerados Investidores Não Institucionais, cujas intenções
específicas
ou
globais
de
investimento
excedam
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), além de fundos de
investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central, condomínios
destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras,
entidades abertas e fechadas de previdência complementar e
de capitalização, investidores qualificados e profissionais nos
termos da regulamentação da CVM, em todos os casos,
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil (inexistindo
para estes valores mínimo ou máximo de investimento), nos
termos da Instrução CVM 539, em todos os casos, residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, bem como os
Investidores Estrangeiros.

Investidores Não Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimentos registrados na B3, nos termos da regulamentação
em vigor, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com
sede no Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o
Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, conforme o caso, observados, para esses
investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de
investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e o valor máximo de
pedido de investimento de R$1.000.000,00, (um milhão de
reais), nos termos da Instrução CVM 539.
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Oferta

A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em
conjunto.

Oferta de Varejo

Oferta destinada aos Investidores Não Institucionais que
realizaram solicitação de reserva antecipada mediante o
preenchimento do Pedido de Reserva junto a uma única
Instituição Consorciada, observado o montante de 10% (dez
por cento) da totalidade das Ações, considerando as Ações
Suplementares foi destinado, prioritariamente, à colocação
pública junto a Investidores Não Institucionais que tenham
realizado Pedido de Reserva.

Oferta Institucional

Oferta destinada a Investidores Institucionais a ser realizada
exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, e
pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, junto a
Investidores Institucionais.

Oferta Primária

A distribuição pública primária de 76.500.000 novas Ações, a
ser realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado,
em conformidade com a Instrução CVM 400, por intermédio
das Instituições Participantes da Oferta, incluindo esforços de
colocação das Ações no exterior a serem realizados pelos
Agentes de Colocação Internacional para Investidores
Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo
Banco Central e/ou pela CVM.

Oferta Secundária

A distribuição pública secundária de até 11.475.000 Ações de
titularidade dos Acionistas Vendedores, a ser realizada, em
caso de colocação das Ações Suplementares, no Brasil em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a
Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação das
Ações Suplementares no exterior a serem realizados pelos
Agentes de Colocação Internacional para Investidores
Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo
Banco Central e/ou pela CVM.

Offering Memoranda

Preliminary Offering Memorandum e Final Offering
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Colocação
Internacional, considerados em conjunto.

Opção de Ações Suplementares

Opção a ser outorgada no Contrato de Colocação pelos
Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos
do artigo 24 da Instrução CVM 400, para colocação das
Ações Suplementares, nas mesmas condições e Preço por
Ação inicialmente ofertado, opção essa a ser exercida nos
termos dos normativos aplicáveis, em especial, a Instrução
CVM 400.
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Pedido de Reserva

Formulário específico destinado à subscrição/aquisição de
Ações, celebrado em caráter irrevogável e irretratável, exceto
nas circunstâncias ali previstas, para a subscrição/aquisição de
Ações no âmbito da Oferta de Varejo, e firmado por Investidores
Não Institucionais e por Investidores Não Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas com uma única Instituição
Consorciada durante o Período de Reserva ou o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso.

Período de Reserva

Período compreendido entre 26 de janeiro de 2021, inclusive,
e 8 de fevereiro de 2021, inclusive, para formulação de
Pedido de Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 26 de janeiro de 2021, inclusive,
e 29 de janeiro de 2021, inclusive, data esta que antecedeu
em pelo menos 7 (sete) dias úteis a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, destinado à formulação de
Pedido de Reserva pelos Investidores Não Institucionais que
sejam considerados Pessoas Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da CVM 505:
(i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou dos
Acionistas Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à
emissão e distribuição das Ações, bem como seus cônjuges
ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou
administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou
dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados,
operadores e demais prepostos das Instituições Participantes
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional
diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes
autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional desde
que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais
que mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta
e/ou dos Agentes de Colocação Internacional, contrato de
prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de
intermediação ou de suporte operacional atinentes à Oferta;
(vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas
Instituições Participantes da Oferta ou por pessoas a elas
vinculadas, desde que diretamente envolvidas na Oferta;
(vii) cônjuges ou companheiros, ascendentes, filhos menores
e colaterais até o 2° grau das pessoas mencionadas nos itens
(ii) a (v) acima; e (viii) clubes e fundos de investimento cuja
maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se
geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.

Prazo de Distribuição

Prazo para distribuição das Ações que se encerrará (i) em até
seis meses contados da data de divulgação do Anúncio de
Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400;
ou (ii) na data de divulgação do Anúncio de Encerramento, o
que ocorrer primeiro.
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Preço por Ação

No contexto da Oferta, o Preço por Ação foi fixado em
R$14,00. A escolha do critério de determinação do Preço por
Ação é justificável na medida em que tal Procedimento de
Bookbuilding, reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentaram suas intenções de investimento
no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos
do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades
por Ações. Os Investidores Não Institucionais não
participaram do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participaram do processo de determinação
do Preço por Ação.

Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado
com
Investidores
Institucionais
pelos
Coordenadores da Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de
Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no
artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Foi aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% (vinte por cento) das Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares). Nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, considerando que
não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 das
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares), foi permitida a colocação, pelos
Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as
respectivas intenções de investimento automaticamente
canceladas. Os Pedidos de Reserva feitos por Investidores
Não Institucionais no Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas não serão cancelados. A participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado
adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas pode ter impacto na redução da liquidez das
ações de emissão da Companhia no mercado secundário.
Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de
Investidores Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
pode ter afetado adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
resultar na redução da liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário”, na
página 88 deste Prospecto.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no
artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) em
operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo
as ações ordinárias de emissão da Companhia como
referência são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução
CVM 400 e não foram considerados investimentos realizados
por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do
artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não
sejam Pessoas Vinculadas e se enquadrem dentre as outras
exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução
CVM 400.
Prospecto Definitivo

Este Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Cruzeiro do
Sul Educacional S.A. e seus anexos.

Prospecto Preliminar

O Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações de Emissão da Cruzeiro do
Sul Educacional S.A. e seus anexos e eventuais aditamentos
ou suplementos.

Prospectos

O Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo, considerados
em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores
Institucionais.

Registros da Oferta

A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram registradas
pela CVM em 10 de fevereiro de 2021, sob os
nº CVM/SRE/REM/2021/008 e CVM/SRE/SEC/2021/008.

Não

Institucionais

e

os

Investidores

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na
seção “Informações Adicionais” na página 62 deste Prospecto.
Restrição à Venda de Ações
(Lock-up)

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores
obrigaram-se perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes
de Colocação Internacional, pelo período de 180 (cento e
oitenta) dias contados da data de disponibilização do Anúncio de
Início e observadas as exceções previstas no Contrato de
Colocação Internacional e/ou nos respectivos Instrumentos de
Lock-up, por meio dos quais estes não poderão efetuar, direta ou
indiretamente, (i) ofertar, vender, contratar a venda, empenhar
ou de outro modo dispor dos valores mobiliários sujeitos ao
Lock-up; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, contratar a
compra ou outorgar quaisquer opções, ou valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis por ações, ou realizar qualquer
operação que teriam mesmo efeito; (iii) celebrar qualquer
contrato de swap, hedge ou qualquer acordo que transfira a
outros, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados
econômicos decorrentes da titularidade dos valores mobiliários
sujeitos ao Lock-up; ou (iv) divulgar publicamente a intenção de
efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iii).
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Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva

Os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva dos
Investidores Não Institucionais.

Valor Total da Oferta Primária

R$1.071.000.000,00, considerando o Preço por Ação, sem
considerar a colocação das Ações Suplementares.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Até a realização da Oferta, o capital social da Companhia era de R$193.189.728,70, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 305.322.240 ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social mediante
deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o limite de
R$1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais), por deliberação do Conselho de
Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão, inclusive, preço,
quantidade, prazo e as condições de sua integralização, assim como a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado na data deste Prospecto, e a previsão para após a conclusão da Oferta, considerando
os efeitos da eventual colocação das Ações, sem considerar a colocação das Ações
Suplementares:

Ações ordinárias ..............................
Total .................................................
(1)
(2)

Antes da Oferta
Quantidade
Valor
(R$)

Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)

305.322.240
305.322.240

381.822.240
381.822.240

193.189.728,70
193.189.728,70

1.264.189.728,70
1.264.189.728,70

Com base no Preço por Ação de R$14,00.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A colocação das Ações Suplementares não impactam a composição do capital social, uma vez que
são ações apenas de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
pelos acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, pelos Acionistas
Vendedores e pelos membros da Administração, na data deste Prospecto e a previsão para após a
conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação das
Ações Suplementares:
Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
Archy LLC ........................................................................
FIP D2HFP........................................................................
FIP Alfa 7 .........................................................................
Ações em circulação ........................................................
Total .................................................................................
(1)

132.707.280
86.307.480
86.307.480
0
305.322.240

43,46
28,27
28,27
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
132.707.280
86.307.480
86.307.480
76.500.000
381.822.240

34,76
22,60
22,60
20,04
100,00

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% (cinco por cento) do nosso
capital social, inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 1096 deste
Prospecto.
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Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação das
Ações Suplementares:
Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
Archy LLC ........................................................................
FIP D2HFP........................................................................
FIP Alfa 7 .........................................................................
Ações em circulação ........................................................
Total .................................................................................
(1)

132.707.280
86.307.480
86.307.480
0
305.322.240

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%

43,46
28,27
28,27
0,00
100,00

132.707.280
80.569.980
80.569.980
87.975.000
381.822.240

34,76
21,10
21,10
23,04
100,00

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% (cinco por cento) do nosso
capital social, inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 1096 deste Prospecto.

Identificação dos Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e
Recursos Líquidos
Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALFA 7 MULTIESTRATÉGIA, fundo de
investimento em participações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, inscrito no
CNPJ/ME sob o nº 13.483.570/0001-21, neste ato representado na forma de seu regulamento por
sua gestora M8 Partners Gestora de Recursos Ltda., sociedade limitada autorizada a administrar
carteiras de valores mobiliários pelo Declaratório da CVM nº 13.304, de 23 de setembro de 2013,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 477,
10° Andar CEP 04532-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.038.439/0001-79.
D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de
investimento em participações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrito no CNPJ/ME sob o
nº 14.401.035/0001-47, neste ato representado na forma de seu regulamento por sua gestora BRL
TRUST Investimentos LTDA., sociedade limitada, autorizada a administrar carteiras de valores
mobiliários pelo Declaratório da CVM nº 14.796, de 30 de dezembro de 2015, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.025.053/0001-62.
A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a serem emitidas pela Companhia, no contexto
da Oferta Primária, sem considerar a colocação das Ações Suplementares:

Companhia ....................................................
Total ..............................................................
(1)
(2)

Quantidade

Montante (R$)(1)

Recursos Líquidos
(R$)(1)(2)

76.500.000
76.500.000

1.071.000.000,00
1.071.000.000,00

1.005.087.730,36
1.005.087.730,36

Com base no Preço por Ação de R$14,00.
Deduzidas as comissões e despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a serem emitidas pela Companhia, no contexto
da Oferta Primária, e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, no contexto da Oferta
Secundária, a colocação das Ações Suplementares:

Companhia ....................................................
FIP D2HFP.....................................................
FIP Alfa 7 ......................................................
Total ..............................................................
(1)
(2)

Quantidade

Montante (R$)(1)

Recursos Líquidos
(R$)(1)(2)

76.500.000
5.737.500
5.737.500
87.975.000

1.071.000.000,00
80.325.000,00
80.325.000,00
1.231.650.000,00

1.005.098.604,49
76.287.517,925
76.287.517,925
1.157.673.640,33

Com base no Preço por Ação de R$14,00.
Deduzidas as comissões e despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Para informações adicionais, os investidores devem ler a seção “15. Controle” do Formulário de
Referência, a partir da página 1096 deste Prospecto.
Acordo de Acionistas
O acordo de acionistas celebrado em 21 de fevereiro de 2020 entre os Acionistas Vendedores, a
Archy LLC e, como intervenientes anuentes, a Companhia, o GAMA 1 Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior, o REDMOND Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior, o Sr. Fernando Padovese, o Sr. Renato
Padovese, o Cartago Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, o Sr. Hermes Ferreira
Figueiredo, a Sra. Dagmar Rollo Figueiredo, o Sr. Fábio Ferreira Figueiredo, a Sra. Patrícia Ferreira
Figueiredo e a Sra. Débora Ferreira Figueiredo prevê o término do referido acordo de acionistas caso
a Oferta seja bem-sucedida.
Neste sentido, os Acionistas Vendedores, a Archy LLC e os intervenientes anuentes ao acordo de
acionistas descrito acima negociaram um novo acordo de acionistas, o qual foi celebrado em 8 de
janeiro de 2021, cuja vigência está condicionada à divulgação do Anúncio de Início, sendo que tal
acordo prevê, dentre outras matérias, (i) a realização de reuniões prévias às Assembleias Gerais
da Companhia, às reuniões do Conselho de Administração da Companhia e às reuniões,
assembleias de sócios, celebração de alterações dos contratos sociais de subsdiáras da
Companhia; (ii) regras aplicáveis à eleição de membros do Conselho de Administração;
(iii) restrições à transferência de ações ordinárias de emissão da Companhia vinculadas ao referido
acoro de acionistas; e (vi) previsões referentes ao direito de preferência de aquisição e ao direito
de venda conjunta de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Para mais informações sobre os acordos de acionistas mencionados acima, veja o item
“15.5. Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte” do Formulário de Referência, na página 1108 deste Prospecto.
Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consiste da Oferta Primária e da Oferta Secundária, e será realizada no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código
ANBIMA, com o Regulamento do Novo Mercado e demais normativos aplicáveis, sob a
coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação das Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, foram realizados esforços de colocação das Ações no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, sem a
necessidade, para tanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações
em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi, a critério da dos
Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até
20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Suplementares, conforme definido abaixo), ou seja, em até 15.300.000 Ações de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na seção
“Quantidade, montante e recursos líquidos” na página 41 deste Prospecto, que poderiam ter sido,
mas não foram por eles alienadas, nas mesmas condições e pelo mesmo Preço por Ação
inicialmente ofertado.
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar
as Ações Adicionais), ou seja, em até 11.475.000 Ações de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo Preço por Ação
inicialmente ofertado, conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente,
para prestação de serviços de estabilização do preço das Ações. Conforme disposto no Contrato
de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte
dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de
assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data
de início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de
exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após
notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo
entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta no momento que foi fixado o
Preço por Ação.
As Ações (exceto as Ações Suplementares) serão colocadas pelas Instituições Participantes da
Oferta em regime de Garantia Firme de Liquidação. As Ações que foram objeto de esforços de
colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros,
serão obrigatoriamente adquiridas e liquidadas no Brasil, em reais, nos termos do artigo 19,
parágrafo 4º, da Lei do Mercado de Capitais.
A Oferta foi registrada no Brasil junto à CVM em 10 de fevereiro de 2021, em conformidade com os
procedimentos previstos na Instrução CVM 400. Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não registraram, nem pretendem registrar a
Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado
de capitais de qualquer outro país. As Ações não foram e nem poderão ser objeto de ofertas nos
Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. Persons, conforme definido no Securities Act,
exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro do Securities Act.
Aprovações societárias
A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de
capital autorizado previsto no Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
bem como seus termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 5 de outubro de 2020, cuja ata foi registrada na JUCESP em 16 de
novembro de 2020 sob o nº 486.637/20-7 e foi publicada no DOESP e no jornal “O Estado de São
Paulo” em 27 de novembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado no Estatuto Social, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 9 de fevereiro de 2021, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP
e publicada no jornal “O Estado de São Paulo” na data de disponibilização do Anúncio de Início, e
no DOESP no dia útil seguinte à data de disponibilização do Anúncio de Início.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a
participação na Oferta Secundária e à fixação do Preço por Ação.
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Preço por Ação
O Preço por Ação é de R$14,00 fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções
de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto
no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 e tem como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificável, na medida em que tal
Procedimento de Bookbuilding reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram
suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada
dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participaram do Procedimento de
Bookbuilding e, portanto, não participaram do processo de determinação do Preço por Ação.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de emissão da Companhia em
circulação no mercado. Após a realização da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de
Ações Suplementares, aproximadamente, 76.500.000 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de aproximadamente 20,04% de seu capital social, estarão em circulação no
mercado. Considerando o exercício integral da Opção de Ações Suplementares, estima-se que,
aproximadamente, 87.975.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de
aproximadamente 23,04% do seu capital social, em circulação no mercado. Para mais
informações, veja seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social” na página
40 deste Prospecto.
O artigo 10 do Regulamento do Novo Mercado, estabelece que a Companhia deve manter ações
em circulação em percentual correspondente a 25% de seu capital social. Na hipótese de ingresso
no Novo Mercado concomitante à realização de oferta pública, nos termos do parágrafo 1º do
referido artigo, a Companhia poderá manter, pelo período 18 meses, ações em circulação em
percentual correspondente a, no mínimo, 15% do seu capital social. Tal requisito é aplicável
apenas no caso do volume financeiro das ações em circulação da respectiva oferta seja superior a
R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais).
Desta forma, tendo em vista que, após a Oferta, não obstante o fato de as ações em circulação da
Companhia corresponderem a percentual superior a 15%, sendo de, no mínimo, 20%, sem
considerar a colocação das Ações Suplementares, podendo atingir o percentual de até 23,04% das
ações de seu capital em circulação no caso de colocação da totalidade das Ações Suplementares
(vide seção “Informações Sobre a Oferta - Principais acionistas, Administradores e Acionistas
Vendedores”, na página 40 deste Prospecto), o volume financeiro da Oferta ficará abaixo do valor
estipulado pelo Regulamento do Novo Mercado.
Desta forma, a Companhia protocolou, em 19 de janeiro de 2021, junto a B3, pedido de dispensa
de requisito estabelecido no artigo 10, do Regulamento do Novo Mercado, referente à manutenção
de ações em circulação em percentual correspondente a, no mínimo, 25% do capital social da
Companhia, para a devida admissão de listagem de suas ações no segmento do Novo Mercado, o
qual foi deferido parcialmente pela B3 em 3 de fevereiro de 2021 (“Dispensa de Requisito”).
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Em contrapartida para viabilizar tal concessão, foi requerido pela B3 que a Companhia deverá
manter, em livre circulação, no mínimo, o percentual de free float alcançado na data de conclusão
da Oferta, sendo este percentual, em qualquer hipótese, equivalente ou superior a 20%, sendo que
a recomposição do free float de 25%, previsto no art. 10 do Regulamento de Novo Mercado,
deverá ocorrer em até 18 meses da data de conclusão da Oferta. A este respeito, a Companhia
reafirmou perante a B3 o seu compromisso em atender o prazo indicado para (a) atingimento do
free float dentro do prazo estabelecido pela B3; e (b) cumprimento das contrapartidas de
governança, listadas abaixo.
Além disto, como condição para a concessão do tratamento excepcional pela B3, a Companhia
deverá adotar, pelo prazo em que perdurar tal tratamento, (i) Comitê de Auditoria Estatutário
aderente à Instrução CVM nº 308, ao art. 22 do Regulamento e ao Ofício 333/2020-DIE, como
medida de governança corporativa; (ii) a divulgação, até o dia 31 de julho de cada ano, de relatório
com informações ambientais, sociais e de governança corporativa, tomando por base padrão
internacionalmente aceito, como o da Global Reporting Initiative (GRI) ou o da estrutura
internacional para relato integrado do International Integrated Reporting Council (IIRC); e (iii) a
manutenção das disposições estatutárias relacionadas à tutela da dispersão acionária, conforme o
previsto no Estatuto Social em vigor na data deste Prospecto.
No entanto, não é possível assegurar que a Companhia conseguirá recompor o percentual mínimo
de free float do seu capital dentro do prazo estabelecido pela B3 na Dispensa de Requisito. Para
mais informações sobre a liquidez das Ações da Companhia, vide o fator de risco “A Companhia
não poderá garantir que conseguirá recompor o percentual mínimo de free float do seu capital
dentro do prazo estabelecido pela B3”, constante da página 87 deste Prospecto e do item 4.1 do
Formulário de Referência da Companhia.
Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores, advogados,
consultores da Companhia, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas
pela Companhia. As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas aos
Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações
efetivamente colocadas.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Suplementares:

Custos
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação(3) ..................................
Comissão de Garantia Firme(4) ...............................
Comissão de Colocação(5) ......................................
Remuneração de Incentivo(6) ..................................
Total de Comissões ..............................................
Tributos relativos às Comissões(7) ..........................
Despesas da Oferta(8)
Taxa de Registro na CVM .......................................
Taxa de Registro da B3 ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA .................................
Despesas com Advogados(9) ...................................
Despesas com Auditores Independentes ...............
Despesas com Consultores ....................................
Outras da Oferta(10) .................................................
Total de Despesas(11) .............................................
Total de Comissões, Tributos e Despesas .........
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Valor(1)
(R$)

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta

Valor por Ação
(R$)

% em Relação
ao Preço
por Ação(1)

6.426.000,00
6.426.000,00
19.278.000,00
16.065.000,00
48.195.000,00
5.147.556,72

0,60%
0,60%
1,80%
1,50%
4,50%
0,48%

0,08
0,08
0,25
0,21
0,63
0,07

0,60%
0,60%
1,80%
1,50%
4,50%
0,48%

634.628,72
507.890,77
43.193,43
3.828.000,00
3.383.000,00
3.873.000,00
300.000,00
12.569.712,92
65.912.269,64

0,06%
0,05%
0,00%
0,36%
0,32%
0,36%
0,03%
1,17%
6,15%

0,01
0,01
0,00
0,05
0,04
0,05
0,00
0,16
0,86

0,06%
0,05%
0,00%
0,36%
0,32%
0,36%
0,03%
1,17%
6,15%

Com base no Preço por Ação de R$14,00.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações
ofertadas por cada um deles.
Corresponde a 0,60% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas, sem
considerar a colocação das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 0,60% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas, sem
considerar a colocação das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 1,80% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas, sem
considerar a colocação das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
A Remuneração de Incentivo será de até 1,50% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações
inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação. Percentual máximo para a
Remuneração de Incentivo que, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos
Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na
quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e para cada um dos
Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de
suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções, os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção
das Ações ofertadas por cada um deles.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia, com exceção da taxa de registro da B3 a ser paga pela
Companhia e pelo Acionista Vendedor.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos
Estados Unidos assumidas exclusivamente pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e custos estimados com traduções, gráfica e outros,
que serão arcados integralmente pela Companhia.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Suplementares.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações inicialmente ofertadas, considerando as Ações Suplementares:

Custos
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação(3) ..................................
Comissão de Garantia Firme(4) ...............................
Comissão de Colocação(5) ......................................
Remuneração de Incentivo(6) ..................................
Total de Comissões ..............................................
Tributos relativos às Comissões(7) ..........................
Despesas da Oferta(8)
Taxa de Registro na CVM .......................................
Taxa de Registro da B3 ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA .................................
Despesas com Advogados(9) ...................................
Despesas com Auditores Independentes ...............
Despesas com Consultores ....................................
Publicidade da Oferta(10) ..........................................
Total de Despesas(11) .............................................
Total de Comissões, Tributos e Despesas .........
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Valor(1)
(R$)

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta

Valor por Ação
(R$)

% em Relação
ao Preço
por Ação(1)

8.835.750,00
8.835.750,00
19.278.000,00
18.474.750,00
55.424.250,00
5.919.690,23

0,72%
0,72%
1,57%
1,50%
4,50%
0,48%

0,10
0,10
0,22
0,21
0,63
0,07

0,72%
0,72%
1,57%
1,50%
4,50%
0,48%

634.628,72
564.118,27
49.672,44
3.828.000,00
3.383.000,00
3.873.000,00
300.000,00
12.632.419,43
73.976.359,67

0,05%
0,05%
0,00%
0,31%
0,27%
0,31%
0,02%
1,03%
6,01%

0,01
0,01
0,00
0,04
0,04
0,04
0,00
0,14
0,84

0,05%
0,05%
0,00%
0,31%
0,27%
0,31%
0,02%
1,03%
6,01%

Com base no Preço por Ação de R$14,00.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações
ofertadas por cada um deles.
Corresponde a 0,60% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações, considerando a colocação das
Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 0,60% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações, considerando a colocação das
Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 1,80% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações, considerando a colocação das
Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
A Remuneração de Incentivo será de até 1,50% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações
inicialmente ofertadas, considerando a colocação das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação. Percentual máximo para a
Remuneração de Incentivo que, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos
Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na
quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e para cada um dos
Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de
suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções, os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção
das Ações ofertadas por cada um deles.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia, com exceção da taxa de registro da B3 a ser paga pela
Companhia e pelo Acionista Vendedor.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos
Estados Unidos assumidas exclusivamente pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e custos estimados com traduções, gráfica e outros,
que serão arcados integralmente pela Companhia.
Considerando a colocação das Ações Suplementares.

Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores às Instituições
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos
decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela
descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Instituições Participantes da Oferta
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, para participar da colocação das Ações.
Público Alvo
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para (i) Investidores Não
Institucionais, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva; e (ii) Investidores Institucionais,
no âmbito da Oferta Institucional.

47

Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:
#

Data(1)

Eventos

1.

Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização deste Prospecto Definitivo

10.02.2021

2.

Início de negociação das Ações no Novo Mercado

11.02.2021

3.

Data de Liquidação

12.02.2021

4.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

14.03.2021

5.

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

17.03.2021

6.

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

10.08.2021

(1)

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição
deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Foi admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado, para
subscrição/aquisição das Ações que somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do
Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer Anúncios de Retificação serão
informados por meio de divulgação de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta, das
Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento de
Distribuição na Oferta”, “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”,
“Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” na página 56 e 62 deste
Prospecto.
Para mais informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação das
Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da
Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no Contrato de Colocação, ver “Informações
sobre a Oferta – Características Gerais da Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de
Liquidação” na página 57 deste Prospecto.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizaram apresentações
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data deste
Prospecto e a data em que for determinado o Preço por Ação.
Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta realizaram a distribuição das Ações por meio de duas
ofertas distintas, quais sejam, (i) a Oferta de Varejo, destinada a Investidores Não Institucionais; e
(ii) a Oferta Institucional, destinada a Investidores Institucionais, conforme descritas adiante,
observado o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no
Regulamento do Novo Mercado.
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Os Coordenadores da Oferta, com a anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
elaboraram plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão
acionária, o qual levou em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e
relações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com clientes
e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, observado que os Coordenadores da Oferta
asseguraram (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento
justo e equitativo a todos os investidores; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições
Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas
eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos Coordenadores da Oferta.
O público alvo da Oferta consiste em:
(i) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3, nos
termos da regulamentação em vigor, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede
no Brasil, que realizaram Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observados, para esses investidores, em
qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e o
valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos
da Instrução da CVM 539; e
(ii) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na B3, nos termos
da regulamentação em vigor, em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores Não
Institucionais, cujas intenções específicas ou globais de investimento excedam R$1.000.000,00
(um milhão de reais), além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a
funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de
previdência complementar e de capitalização, investidores qualificados e profissionais nos
termos da regulamentação da CVM, em todos os casos, residentes e domiciliados ou com
sede no Brasil (inexistindo para estes valores mínimo ou máximo de investimento), nos termos
da Instrução da CVM 539, em todos os casos, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil,
bem como os Investidores Estrangeiros.
Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º,
inciso VI, da Instrução da CVM 505 foram consideradas pessoas vinculadas à Oferta os
investidores que sejam (i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou dos Acionista
Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição das Ações, bem como seus
cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau;
(ii) controladores e/ou administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional; (iii) funcionários, operadores e demais prepostos das Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta e/ou
dos Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional atinentes à Oferta;
(vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta ou
por pessoas a elas vinculadas, desde que diretamente envolvidas na Oferta; (vii) cônjuges ou
companheiros, ascendentes, filhos menores e colaterais até o 2° grau das pessoas mencionadas
nos itens (ii) a (v) acima; e (viii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a
Pessoas Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência, são permitidas na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no
âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que: (i) tais terceiros não
sejam Pessoas Vinculadas e (ii) se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48,
inciso II, da Instrução CVM 400. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de
total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 90
deste Prospecto.
Não foi admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os
Coordenadores da Oferta recomendaram à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação
de instituição para desenvolver atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da
CVM nº 384, de 17 de março de 2003, para a realização de operações destinadas a fomentar a
liquidez das ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado secundário. No entanto, não
houve contratação de formador de mercado.
Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizaram solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento do Pedido de Reserva,
durante o Período de Reserva (período compreendido entre 26 de janeiro de 2021, inclusive, e
29 de janeiro de 2021, inclusive), ou, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas (período
compreendido entre 26 de janeiro de 2021, inclusive, e 8 de fevereiro de 2021, inclusive),
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, nas condições descritas abaixo.
Nos termos da Deliberação da CVM nº 860, de 22 de julho de 2020 (“Deliberação CVM 860”), com
respaldo no parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, no caso de a reserva
antecipada efetuada pelo referido Investidor Não Institucional vir a ser efetivamente alocada no
contexto da Oferta, o Pedido de Reserva preenchido por referido Investidor Não Institucional
passará a ser o documento de aceitação de que trata a Deliberação CVM 860 por meio do qual
referido Investidor Não Institucional aceitou participar da Oferta e subscrever/adquirir e
integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele alocadas sendo, portanto, dispensada a
apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra e venda.
Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas puderam realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que não realizaram
seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não tiveram
seus Pedidos de Reserva cancelados, tendo em vista que não houve excesso de demanda
superior a 1/3 (um terço à quantidade) de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Investidores Não Institucionais
que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizaram seus Pedidos de Reserva no Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas não teriam seus Pedidos de Reserva cancelados mesmo
caso houvesse excesso de demanda superior a um terço das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Suplementares).
No contexto da Oferta de Varejo e considerando o esforço mínimo de dispersão acionária previsto
no artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, caso haja demanda e a critério dos
Coordenadores da Oferta, o montante de 10% (dez por cento) do total das Ações (considerando as
Ações Suplementares) foi destinado, prioritariamente, à colocação pública junto a Investidores Não
Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva.

50

Considerando que a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais foi superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, houve rateio,
conforme disposto no item (g) abaixo.
Os Pedidos de Reserva puderam ser efetuados por Investidores Não Institucionais de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (e), e nas seções “Suspensão,
modificação, revogação ou cancelamento da Oferta” e “Violação de Normas de Conduta”, a partir
das páginas 56 e 59, respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do Pedido de
Reserva, de acordo com as seguintes condições:
(a) os Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta de Varejo realizaram
reservas de Ações junto a uma única Instituição Consorciada, mediante o preenchimento do
Pedido de Reserva, nos termos da Deliberação CVM 476, durante o Período de Reserva ou o
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observados, em qualquer
hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva;
(b) o Investidor Não Institucional que seja Pessoa Vinculada deve ter indicado,
obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada,
sob pena de, não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva cancelado pela respectiva
Instituição Consorciada. Tendo em vista que não foi verificado excesso de demanda superior
a um terço da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Suplementares), foi permitida a colocação, pelas Instituições Consorciadas, de Ações junto a
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas;
(c) cada Investidor Não Institucional pôde estipular, no respectivo Pedido de Reserva, como
condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme
previsto no parágrafo 3° do artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior
confirmação. Caso o Investidor Não Institucional tenha estipulado um preço máximo por Ação
no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, seu Pedido de Reserva foi automaticamente
cancelado pela respectiva Instituição Consorciada;
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações a ser
subscrita/adquirida e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais
serão informados a cada Investidor Não Institucional, pela Instituição Consorciada que houver
recebido o respectivo Pedido de Reserva, até às 12:00 horas do dia útil imediatamente
posterior à data de disponibilização do Anúncio de Início, por meio de mensagem enviada ao
endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou
correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva, ressalvada a
possibilidade de rateio prevista na alínea (g) abaixo;
(e) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento à vista do valor indicado na
alínea (d) acima, junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido
de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até às
10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por
parte do Investidor Não Institucional e cancelará automaticamente tal Pedido de Reserva;
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(f) até às 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará, de acordo com o Contrato de
Colocação, desde que efetuado o pagamento previsto no item (e) acima, a cada Investidor Não
Institucional, o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, ressalvada a possibilidade de
desistência prevista na seção “Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da
Oferta”, a partir da página 56 deste Prospecto, as possibilidades de cancelamento previstas
nos itens (b), (c), (e) e na seção “Violação e Normas de Conduta”, a partir da página 59 deste
Prospecto, e a possibilidade de rateio prevista no item (g) abaixo. Caso tal relação resulte em
fração de Ação, o valor do investimento não considerará a referida fração, devendo ser
considerada somente a quantidade inteira de Ações; e
(g) tendo em vista que a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais foi superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, foi realizado
rateio das Ações da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas a
Investidores Não Institucionais entre todos os Investidores Não Institucionais que tiverem
apresentado Pedido de Reserva, observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva
e a quantidade total de Ações destinadas à Oferta de Varejo, desconsiderando-se as frações
de Ações até o limite de R$3.000,00 (três mil reais) por Investidor Não Institucional, e (ii) uma
vez atendido o critério de rateio descrito no subitem (i) acima, foi efetuado o rateio proporcional
das Ações destinadas a Investidores Não Institucionais remanescentes entre todos os
Investidores Não Institucionais, observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e
desconsiderando-se as frações de Ações. A critério dos Coordenadores da Oferta, a
quantidade de Ações destinadas a Investidores Não Institucionais poderia ser aumentada, mas
não foi, para que os pedidos excedentes dos Investidores Não Institucionais pudessem ser,
total ou parcialmente, atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, seria observado o
critério de rateio descrito neste item.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, veja a
seção “Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta”, a partir da
página 56 deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a subscrição/aquisição das Ações mediante o
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de
acordo com o procedimento aqui descrito.
As Instituições Consorciadas somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores
Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não
Institucional.
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Foi recomendado aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos
Pedidos de Reserva que (i) lessem cuidadosamente os termos e as condições estipulados
no Pedido de Reserva, sobretudo os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as
informações constantes, deste Prospecto e do Formulário de Referência, especialmente as
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 20 e 85, respectivamente,
bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, a partir da página 724
deste Prospecto; (ii) verificassem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes
de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigiria a manutenção de recursos em conta
aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) entrassem
em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais
detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do
Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição
Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição
Consorciada; e (iv) verificassem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de
preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da
reserva por parte da Instituição Consorciada.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional foi realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes
de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, até o limite estabelecido, as Ações remanescentes
são destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não tendo sido admitidas
para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas, inexistindo valores mínimo e máximo de
investimento e assumindo cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se estava
cumprindo os requisitos acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas
intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.
Até às 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos
Investidores Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone
ou fac-simile, sobre a Data de Liquidação, a quantidade de Ações que cada Investidor Institucional
deverá subscrever/adquirir e o Preço por Ação. A entrega das Ações (considerando as Ações
Suplementares) alocadas deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento em
moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do
Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações (considerando as Ações Suplementares)
alocadas ao Investidor Institucional, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação.
A subscrição/aquisição das Ações será formalizada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei
das Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a
apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra e venda, nos termos do
parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 860.
As Ações que foram objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional, nos termos da Lei nº 4.131, da Resolução CMN 4.373 e da Resolução CVM 13.
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Foi aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento até o limite de 20%
(vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares). Nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, considerando que não foi verificado excesso de
demanda superior a um terço das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares), foi permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de investimento
realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente
canceladas.
A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do
artigo 55. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução
CVM 400 para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo
ações ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return
swap) são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400, desde que: (i) tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas e (ii) se
enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400. Para
mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 90 deste Prospecto.
A participação dos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez
das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais informações,
veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de
Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá resultar na redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário”, na página 88 deste Prospecto Definitivo.
Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de divulgação do Anúncio de Início em 10 de fevereiro de 2021, nos termos do artigo 52 da
Instrução CVM 400, e será encerrado na data de divulgação do Anúncio de Encerramento, limitado
ao prazo máximo de seis meses, contado a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, com
data máxima estimada para ocorrer em 10 de agosto de 2021, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até dois dias úteis, contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com
relação à distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de
Ações Suplementares. As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas
da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 54-A da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.
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Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação foi celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Coordenadores da Oferta em 9 de fevereiro de 2021, tendo como interveniente anuente a B3. De
acordo com os termos do Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em
distribuir, em regime de garantia firme de liquidação de forma individual e não solidária, na
proporção e até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, a totalidade das Ações,
diretamente ou por meio das Instituições Consorciadas, em conformidade com as disposições da
Instrução CVM 400 e observados os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Novo Mercado da B3.
Os Coordenadores da Oferta prestaram Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 57 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, celebrado na mesma data de celebração do
Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizaram os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o
pagamento pelas Ações está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos
adversos relevantes na Companhia e nos Acionistas Vendedores e em seus negócios, entrega de
opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem
como a assinatura dos Instrumentos de Lock-Up pela Companhia, seus Administradores e
Acionistas Vendedores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia
e o Acionistas Vendedores assumiram a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
O Contrato de Colocação Internacional obriga a Companhia, bem como obriga os Acionistas
Vendedores, a indenizarem os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda. O Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à
observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se
descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos
casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra
os Acionistas Vendedores no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados
Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados
Unidos para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente a
Companhia for condenada em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou
omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, tal condenação
poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia. Para informações
adicionais, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização
desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior,
poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no
Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior,
particularmente nos Estados Unidos, em que a Companhia poderá estar exposta a
potenciais pedidos de indenização e processos judiciais de responsabilidade, são
potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no
Brasil e podem afetar negativamente a Companhia”, na página 89 deste Prospecto.
O Contrato de Colocação está disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 64 deste Prospecto.
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Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto e
do Prospecto Definitivo, incluindo o Formulário de Referência a eles anexo, que altere
substancialmente o risco assumido pelos Investidores Não Institucionais, ou a sua decisão de
investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja
suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos
termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de
20% (vinte por cento) do preço inicialmente indicado considerando um preço por Ação que seja o
resultante da aplicação de 20% (vinte por cento) sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo
que o valor resultante da aplicação de 20% (vinte por cento) deverá ser descontado do valor
mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 6º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21
do Ofício-Circular CVM/SRE, poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seus
respectivos Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descrito.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de Anúncio de Retificação disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, indicadas na
seção “Informações Adicionais” a partir da página 62 deste Prospecto, mesmos meios utilizados para
divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das Instituições
Consorciadas) e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, as Instituições Consorciadas deverão
acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da Oferta, de que o Investidor Não
Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas
condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada
Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência
física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação ao Investidor Não
Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito
da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu
Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 16:00 horas do quinto dia útil subsequente
à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data de recebimento, pelo
Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca da
suspensão ou modificação da Oferta.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor
total de seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer
tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer
outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a
zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados da data de
disponibilização de comuicado neste sentido.
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Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação,
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, cada uma das Instituições
Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não
Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação
de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os
valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos
e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de três dias contados da data de disponibilização de comunicado neste sentido.
A rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos
do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, sujeito, no entanto, ao acolhimento, pela CVM,
do pleito de revogação da Oferta.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos
das Instituições Consorciadas), a disponibilização do Prospecto Preliminar, o encerramento do
Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como emissora de valores
mobiliários sob a categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de
Colocação Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a celebração e entrega,
aos Coordenadores da Oferta, dos Instrumentos de Lock-Up, a divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização deste Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
colocação das Ações (sem considerar as Ações Suplementares) em mercado de balcão não
organizado, em regime de garantia firme de liquidação, prestada exclusivamente pelos
Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites
individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato de Colocação:
Coordenador da Oferta
Coordenador Líder .......................................................................................
Bradesco BBI ...............................................................................................
Bank of America ...........................................................................................
Morgan .........................................................................................................
Santander .....................................................................................................
Total .............................................................................................................
(1)

Quantidade(1)

Percentual (%)

19.125.000
19.125.000
15.300.000
15.300.000
7.650.000
76.500.000

25%
25%
20%
20%
10%
100,00%

Sem considerar a colocação das Ações Suplementares.

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar
as Ações (sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido subscritas/adquiridas, porém
não integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação,
na proporção e até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A Garantia Firme de Liquidação
é vinculante a partir do momento em que, cumulativamente, for concluído o Procedimento de
Bookbuilding, forem concedidos os registros da Companhia como emissora de valores mobiliários
sob a categoria “A” pela CVM e da Oferta pela CVM, assinados e cumpridas as condições
suspensivas previstas no Contrato de Colocação e no Contrato de Colocação Internacional e
cumpridas as condições suspensivas neles previstas e que possam ser cumpridas antes do início
da distribuição, disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de Início.
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Caso as Ações, objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por
investidores não sejam totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a Data de Liquidação,
cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação,
subscreverá/adquirirá, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite
individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de
forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o número de
Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Colocação, multiplicado pelo Preço por Ação e (ii) o número de Ações
objeto
da
Garantia
Firme
de
Liquidação
efetivamente
subscritas/adquiridas
e
integralizadas/liquidadas, no Brasil, por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da Garantia
Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do
Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação do Anúncio de
Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as operações realizadas
em decorrência das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a tais limites.
Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar
operações bursáteis visando à estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, no âmbito da Oferta, dentro de trinta dias contados da data de início da
negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no
Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da B3,
nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476,
antes da divulgação do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora de realizar operações
bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização está disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 62 deste Prospecto.
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Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento pelas Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termos de adesão ao Contrato de
Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de
qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias de emissão
da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no
artigo 48 da Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA, tal Instituição Consorciada, a critério
exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas
cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das
Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva e a Instituição
Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores de quem tenha recebido
Pedidos de Reserva sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição
Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em
contrapartida às Ações, no prazo máximo de até três dias úteis contados da data de
disponibilização de comunicado neste sentido, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em
função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles
com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, (ii) arcará integralmente
com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta,
incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais
em ações propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais
custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores,
(iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos
administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem como os sucessores e
cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá
ter suspenso, por um período de seis meses contados da data da comunicação da violação, o
direito de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da
Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos
investidores que tiverem suas intenções de investimento e/ou Pedidos de Reserva cancelados por
força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto
Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
(b) recebimento integral de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações ordinárias que
vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do Anúncio de
Início, incluindo, observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações,
direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações;
(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
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(d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título
oneroso do controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário
àquele dado aos acionistas controladores (tag along);
(e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída da Companhia do Novo
Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor econômico, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e
independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou
acionistas controladores; e
(f) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das
Sociedades por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo Estatuto Social.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, a partir da
página 1138 deste Prospecto.
Negociação das Ações na B3
A Companhia celebrou o Contrato de Participação no Novo Mercado com a B3, em 4 de fevereiro de
2021, observado que o referido contrato entrará em vigor na data da disponibilização do Anúncio de
Início, por meio do qual a Companhia estará sujeita às práticas diferenciadas de governança
corporativa do Novo Mercado, segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3,
disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de governança
corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem observadas pela Companhia, mais
rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações.
A partir do dia útil seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início, as ações ordinárias de
emissão da Companhia, incluindo as Ações, serão negociadas no segmento Novo Mercado da B3.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no item
“12.12 – Outras Informações Relevantes” do Formulário de Referência, a partir da página 1027
deste Prospecto. Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma
instituição autorizada a operar na B3.
Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto e do Formulário de Referência a ele anexo,
para informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas
atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser
considerados antes da decisão de investimento nas Ações, em especial a seção “4. Fatores
de Risco” do Formulário de Referência da Companhia, e do item “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, deste Prospecto.
Contratação de Formador de Mercado
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram
à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para desenvolver
atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de
2003, no entanto, não houve contratação de formador de mercado.

60

Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os administradores obrigaram-se perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional por meio de Instrumentos de
Lock-Up, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início e observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional e/ou
nos respectivos Instrumentos de Lock-up, a não efetuar, direta ou indiretamente, as seguintes
transações: (i) ofertar, vender, contratar a venda, empenhar ou de outro modo dispor dos valores
mobiliários sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, contratar a compra ou
outorgar quaisquer opções, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações, ou
realizar qualquer operação que teriam mesmo efeito; (iii) celebrar qualquer contrato de swap,
hedge ou qualquer outro arranjo que transfira a outros, no todo ou em parte, quaisquer dos
resultados econômicos decorrentes da titularidade dos valores mobiliários sujeitos ao Lock-up; ou
(iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iii).
As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses de: (i) doações de boa-fé, desde que,
antes de tal doação, o respectivo donatário declare por escrito estar vinculado e de acordo com os
termos do Instrumento de Lock-up; (ii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do
próprio signatário do Instrumento de Lock-up e/ou de familiares imediatos do mesmo, desde que,
antes de tal transferência, o trust declare por escrito estar vinculado e de acordo com os termos do
Instrumento de Lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas (sociedades pertencentes ao
mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do Securities Act, dos signatários do
Instrumento de Lock-up, desde que, antes de tal transferência, o respectivo beneficiário declare por
escrito estar vinculado e de acordo com os termos do Instrumento de Lock-up; e (iv) transferências
realizadas para fins de empréstimo de ações pelo signatário do Instrumento de Lock-up para um
Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de um
determinado número de ações ordinárias de emissão da Companhia para fins de realização das
atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do Contrato de Colocação e do
Contrato de Estabilização.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações
poderá prejudicar o valor de negociação das ações de emissão da Companhia. Para mais
informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial de ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A venda, ou a percepção de
potencial venda, de quantidades significativas das ações de emissão da Companhia, após a
conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na seção “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta e às Ações”, na página 85 deste Prospecto.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é o Banco Bradesco S.A.

61

Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que a
Companhia atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes
da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda
variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Ações ou, com relação à qual o investimento
nas Ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de mercado.
Informações adicionais
A subscrição/aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais
que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Recomenda-se aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que
leiam este Prospecto, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”, a partir das
páginas 85 e 20, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário
de Referência antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendaram fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta lessem, atenta e cuidadosamente, os termos e condições
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do
Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os investidores a leitura
deste Prospecto e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer decisão de
investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Definitivo e acesso aos anúncios e
avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva das
Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços da Companhia, dos Coordenadores da Oferta
e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM.
Companhia
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Rua Cesário Galeno, nº 432 a 448, Tatuapé
CEP 03071-000, São Paulo, SP
At.: Fábio Ferreira Figueiredo
Tel.: +55 (11) 2178-1412
http://ri.cruzeirodosuleducacional.com.br/ (neste website, acessar “Oferta Pública” e, então, clicar
em “Prospecto Definitivo” ).
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Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, Itaim Bibi
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações da Cruzeiro do Sul Educacional S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”).
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.309, 10° andar, Vila Nova Conceição
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, identificar “IPO Cruzeiro
do Sul” e, posteriormente, acessar o link “Prospecto Definitivo”).
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, neste website, no item “Prospectos” clicar no
item “Cruzeiro do Sul Educacional S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”).
Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 6º e 8º andares, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Tel.: +55 (11) 3048-6000
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Prospectos Locais”, acessar
o link “Prospecto Definitivo” no subitem “Cruzeiro do Sul Educacional S.A.”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, 24º andar, Vila Nova Conceição
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Cruzeiro do Sul Educacional” e selecionar o link “Prospecto
Definitivo”).
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Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios
de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta.
Companhia
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
http://ri.cruzeirodosuleducacional.com.br/ (neste website, acessar “Oferta Pública” e, então, clicar
no título do documento correspondente).
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações da Cruzeiro do Sul Educacional”, clicar no título do documento
correspondente).
Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, identificar “IPO Cruzeiro do
Sul” e, posteriormente, escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Cruzeiro
do Sul Educacional S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente).
Banco Morgan Stanley S.A.
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Comunicações ao Mercado”,
clicar no título do documento correspondente no subitem “Cruzeiro do Sul Educacional S.A.”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Cruzeiro do Sul Educacional” e selecionar o link específico do
documento correspondente).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
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Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na Rua
Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de
Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo,
no Estado de São Paulo (http://sistemas.cvm.gov.br/ – neste website acessar “Ofertas Públicas”, em
seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias
em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente ao “Cruzeiro do Sul
Educacional S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Definitivo disponível); e (ii) B3
(http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ – neste website
acessar “Empresas”, depois clicar em “Cruzeiro do Sul Educacional S.A.”, posteriormente acessar
“Prospecto Definitivo”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer
outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não foi ou será realizado nenhum registro
da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas
nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulation S,
sem que haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos
termos do Securities Act. A Companhia e os Coordenadores da Oferta não registraram e não
pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta alertam os
investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e
exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Preliminar, deste Prospecto
Definitivo e do Formulário de Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES
DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
OFERTA E ÀS AÇÕES” A PARTIR DA PÁGINA 85 DESTE PROSPECTO, BEM COMO A
SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA UMA
DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA
E SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA
DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como
todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas
Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma
decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que
permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de
atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, já que podem, inclusive,
ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e
demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação
da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao
investimento nas Ações.
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O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao
setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de subscrever ou adquirir Ações ou, com relação à qual o
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A.
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco
principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições,
wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e
Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o
BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de
subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de
fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América
Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005,
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
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O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda
variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty,
Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de
capital da Aliansce, Multiplus, OSX, Ecorodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta
posição foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com
sua atuação constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato
comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais
participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de
Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP,
IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou
como coordenador líder e lead settlement agent na oferta de gerdau, a qual foi registrada no brasil
e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta
pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do follow-on de
Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual
participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser
Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014,
o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em
2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de
telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de
distribuição de ações da energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual participou das
ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega
Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das Lojas Americanas, e da
Alupar e, da BR Malls e do Magazine Luiza e da Rumo, e do re-IPO da Eneva. Em 2018, o BTG
Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida. Em 2019, o BTG
Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e follow-on das seguintes companhias: Restoque,
JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela Commercial Properties,
LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan, Sinqia, Trisul, Localiza
Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL Energia, Totvs,
Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow-ons da Minerva, Cogna
Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas Americanas, BTG Pactual, JHSF
Participações, Irani, IMC, Dimed e Rumo, assim como do IPO da Mitre Realty, Estapar, Ambipar e
Lojas Quero Quero.
Bradesco BBI
Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação e
execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações de
fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização
e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior.
Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney,
“The Best M&A Bank From America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global
Finance e “Most Innovative Investment Bank from Latin America” pela The Banker. Já em 2019, o
Bradescco BBI conquistou em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global
Finance e “The Most Innovative Bank in Latam” pela The Banker.
Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 191 operações em todos os
segmentos de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$236,571 bilhões.
Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial Public
Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior.
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O Bradesco BBI apresentou em 2019 presença significativa no mercado de capitais brasileiro,
tendo participado como joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de
R$2.516 milhões, coordenador líder do IPO da Centauro, no montante de R$705 milhões, joint
bookrunner no Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.539 milhões, joint
bookrunner no Follow-on de CPFL Energia, no montante de R$3.212 milhões, joint bookrunner no
Follow-on da intermédica, no montante de R$2.370 milhões, joint bookrunner no Follow-on da
Light, no montante de R$2.500 milhões, joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no
montante de R$7.390 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Movida, no montante de
R$832 milhões, joint bookrunner no Follow-on do Banco Inter, no montante de R$1.248 milhões,
joint bookrunner no Follow-on da Trisul, no montante de R$405 milhões, coordenador líder do
Follow-on da Helbor, no montante de R$560 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Log CP, no
montante de R$638 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Arco Educação, no montante de
US$332 milhões, joint bookrunner do IPO da C&A, no montante de R$1.831 milhões, joint
bookrunner do Re-IPO da CCP, no montante de R$870 milhões, joint bookrunner do Follow-on da
Lopes, no montante de R$147 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Magazine Luiza, no
montante de R$4.730 milhões, joint bookrunner do Follow-on da JHSF, no montante de
R$513 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marisa, no montante de R$570 milhões, joint
bookrunner do Follow-on da Aliansce Sonae, no montante de R$1.191 milhões, joint bookrunner do
Follow-on da Intermédica, no montante de R$5.002 milhões, joint bookrunner do Follow-on da
Unidas, no montante de R$1.829 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marfrig, no montante
de R$2.997 milhões e joint bookrunner do Follow-on da Restoque, no montante de R$259 milhões.
Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu 2019 com grande destaque em
renda fixa. Participou de 118 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais
de R$101,540 bilhões originados.
No ano de 2019, o Bradesco BBI assessorou 28 transações de M&A envolvendo um volume total
de aproximadamente R$40 bilhões, tendo como destaque: (i) assessoria ao Casino na compra da
participação detida pelo Éxito na Segisor por R$5,4 bilhões (ii) assessoria à Odebrecht TransPort
na venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por R$4,0 bilhões,
(iii) assessoria ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por R$2,0 bilhões,
(iv) assessoria à Kroton na realização de oferta pública de ações no contexto da aquisição da
Somos Educação por R$1,7 bilhões, (v) assessoria à EDP Renováveis na venda da Babilônia
Holding para a Actis por R$1,2 bilhões, e (vi) assessoria ao Grupo CB na venda de portfólio de
galpões logísticos para a HSI por valor confidencial.
O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas
localidades no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 80.222 pontos de atendimento,
destacando-se 4.478 agências.
Bank of America
O Bank of America está presente no Brasil desde 1953, contando com uma estrutura de
aproximadamente 660 funcionários, com foco na intermediação e negociação de títulos de renda
fixa e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços de banco de investimentos,
incluindo a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, reestruturações e no
mercado de capitais.
A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que o Bank of America
acredita ser um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais na
negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco de
investimentos e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na prestação
de serviços de gestão de tesouraria.
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O conglomerado Bank of America atende clientes nos segmentos de pessoa física, pequenos e
médios negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de produtos e
serviços de banco comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua ampla
plataforma nos Estados Unidos da América serve mais de 67 milhões de clientes a partir de suas
mais de 4.400 agências, mais de 16.100 caixas eletrônicos e um sistema online que atende mais
de 36 milhões de usuários ativos.
O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores
companhias de acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a
Fortune Global. As ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do Bank of
America, fazem parte do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York Stock
Exchange.
Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em
operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em
levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity,
bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic.
Morgan Stanley
Morgan Stanley, entidade constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos, com
sede em Nova Iorque, Estados Unidos, foi fundado nos Estados Unidos como banco de
investimento em 1935. Em meados de 1971, ingressou no mercado de sales & trading e
estabeleceu uma área dedicada a fusões e aquisições. Em 1984, Morgan Stanley passou a
oferecer o serviço de corretagem prime.
Em 1986, abriu seu capital na New York Stock Exchange – NYSE. Em 1997, uniu-se com a Dean
Witter, Discover & Co. Em 2008, tornou-se um bank holding company e estabeleceu uma aliança
estratégica com o Mitsubishi UFJ Group. Em 2009, formou uma joint venture com Smith Barney,
combinando seus negócios de wealth management.
Atualmente, Morgan Stanley atua nas áreas de (i) institutional securities, que engloba as atividades
de investment banking (serviços de captação de recursos, de assessoria financeira, incluindo
fusões e aquisições, reestruturações, real estate e project finance); empréstimos corporativos;
assim como atividades de venda, negociação, financiamento e formação de mercado em valores
mobiliários de renda fixa e variável, e produtos relacionados, incluindo câmbio e commodities;
(ii) global wealth management group, que engloba serviços de corretagem e assessoria em
investimento; planejamento financeiro; crédito e produtos de financiamento; gestão de caixa; e
serviços fiduciários; e (iii) asset management, que engloba produtos e serviços globais em
investimentos em renda variável, renda fixa, e investimentos alternativos; incluindo fundos de
hedge, fundos de fundos e merchant banking, por meio de mais de 50 escritórios estrategicamente
posicionados ao redor do globo. Em 31 de dezembro de 2019, Morgan Stanley apresentou
patrimônio líquido de US$82,7 bilhões e ativos totais no valor de US$895,4 bilhões.
No mercado de emissão de ações global, especificamente, o Morgan Stanley é líder mundial no
ranking de ofertas públicas iniciais de ações (IPO) e emissão de ações em geral entre 2010 e 2019,
de acordo com a Bloomberg. Históricamente o Morgan Stanley conquistou diversos prêmios como
reconhecimento de sua posição de destaque no mercado financeiro global. Em 2019, o Morgan
Stanley foi eleito pela revista International Financing Review (IFR) como “Global Equity House”.
Na América Latina, o Morgan Stanley também desempenhou papel de liderança em diversas
operações de destaque entre 2010 e 2019 selecionadas pela IFR: a oferta de ações no valor de
US$70 bilhões da Petrobras, selecionada como “Latin America Equity Issue of the Year” em 2010,
na qual o Morgan Stanley participou como coordenador global e agente estabilizador; a oferta
inicial de ações no valor de US$2,3 bilhões da XP Inc, na qual o Morgan Stanley participou como
coordenador global; a oferta inicial de ações da C&A, no valor de US$434 milhões, na qual o banco
atuou como líder e agente estabilizador; e também diversos outros IPOs e Follow-ons no período.
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Em 1997, Morgan Stanley estabeleceu um escritório permanente no Brasil em São Paulo e, em 2001,
fortaleceu sua posição no País ao constituir o Banco Morgan Stanley e a Morgan Stanley Corretora.
O Banco Morgan Stanley é um banco múltiplo autorizado pelo Banco Central com carteiras
comercial, de investimento e câmbio. O Banco Morgan Stanley é uma subsidiária indiretamente
controlada pelo Morgan Stanley. Atualmente, o Banco Morgan Stanley desenvolve principalmente as
atividades de banco de investimento, renda variável, renda fixa e câmbio no Brasil.
A Morgan Stanley Corretora também possui uma posição de destaque no mercado de corretagem
brasileiro.
A Morgan Stanley Corretora ocupou a terceira posição em volume negociado de ações locais
durante o ano de 2019, de acordo com o Bloomberg, com uma participação de mercado de 9,5%.
Santander
O Santander é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição com sede na Espanha fundada
em 1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu conglomerado econômico (“Grupo
Santander”) possui, atualmente, cerca de €1,52 trilhão em ativos, 12 mil agências e milhares de
clientes em diversos países. O Santander desenvolve uma importante atividade de negócios na
Europa, região em que alcançou presença no Reino Unido, por meio do Abbey National Bank Plc.
Adicionalmente, atua no financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander Consumer,
com presença em 15 países do continente e nos Estados Unidos da América.
Em 2020, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €5,1 bilhões no
mundo, dos quais 63% nas Américas e 30% no Brasil. Na América Latina, em 2020, o Santander
Brasil possuía mais de 2,1 mil agências e cerca de 45 mil funcionários.
Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do
Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional
S.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander
Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do
capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de
2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO
pelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um
acordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de
ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio
do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário
indireto do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo
Santander e foi extinto como pessoa jurídica independente.
Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos
do mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de
clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições.
As atividades do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco
global de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit
Markets), finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de
mercado e mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se
beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.
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A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de
ativos latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target
em operações brasileiras.
Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos da América, Europa e Ásia, a equipe do Grupo
Santander figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor.
O Santander dispõe de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos
investidores institucionais no Brasil por meio do Coordenador Contratado.
Em 2020, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 27,9 milhões de clientes ativos,
3.564 agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 36,7 mil caixas eletrônicos
próprios e compartilhados, além de um total de ativos que supera R$1,0 trilhão e patrimônio líquido
de, aproximadamente, R$76,9 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2020, possui uma participação
de aproximadamente 30% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo,
além de representar cerca de 50% no resultado do Grupo Santander na América.
A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas
públicas de valores mobiliários no Brasil nos últimos anos.
Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A.
Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem
Diagnósticos S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como
coordenador na oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de
follow-on da Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.
Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do
Banco Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida
Participações S.A., Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e
Petrobras Distribuidora S.A., e nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR
MALLS Participações S.A., BR Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A.,
International Meal Company Alimentação S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como
bookrunner na oferta de Re-IPO da Eneva S.A.
Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A.,
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.
O Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa
S.A., Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida
Participações S.A., Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A.,
BR Properties S.A., Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica
Participações S.A., e na oferta pública inicial da C&A Modas S.A.
Em 2020, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., da Empreendimentos Pague Menos S.A., da Pet
Center Comércio e Participações S.A., da Hidrovias do Brasil S.A., da Sequoia Logística e
Transportes S.A., da Track & Field Co S.A. e da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para
Geração de Energia S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via Varejo S.A., do
Banco BTG Pactual S.A., do Banco Inter S.A., do BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes
S.A e da Anima Holding S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas públicas iniciais do
Grupo Mateus S.A. e da Rede D’Or São Luiz S.A. e nas ofertas de follow-on da Cogna Educação
S.A., das Lojas Americanas S.A. e da Notre Dame Intermédica Participações S.A.
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Em 2021, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da MPM Corpóreos
S.A., da INTELBRAS S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira, da Jalles Machado
S.A. e da Focus Energia Holding Participações S.A. e nas ofertas de follow-on da Light S.A., do
Banco BTG Pactual S.A. e da Petro Rio S.A. Além disso, atuou como bookrunner na oferta pública
inicial da HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico não possuem relacionamento relevante com o Coordenador
Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, exceto pelo
relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou as sociedades
do seu conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o
lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro,
o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de
operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
de suas atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar
outros valores mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito
da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a
pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap).
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações
ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.
Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A
eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações”, na página 90 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga ao Coordenador Líder e/ou às sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer
relacionamento relevante entre a Companhia e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Bradesco BBI e demais sociedades do seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
•

1ª Emissão de Debêntures da SECID - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/A no
valor total de R$330.000.000,00, com data de emissão de 10 de setembro de 2018,
remuneração de CDI + 1,4% a.a. e saldo devedor, na data deste Prospecto, de
R$330.343.000,00. O Bradesco BBI atuou como coordenador líder nesta emissão e recebeu
comissão de 0,30% flat.

•

2ª Emissão de Debêntures da SECID - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/A no
valor total de R$470.000.000,00, com data de emissão de 02 de março de 2020, remuneração
de CDI + 1,4% a.a. e saldo devedor, na data deste Prospecto, de R$470.794.101,70. O
Bradesco BBI atuou como coordenador líder nesta emissão e recebeu comissão de 0,50% flat.

•

3 fianças bancárias prestadas em favor da SECID - Sociedade Educacional Cidade de São
Paulo S/A, contratadas em 02 de março de 2020, com vencimentos em 2022, 2024 e 2025 e
comissões de 0,75% a.a. Tais fianças possuem o saldo atualizado de R$250.587.015,00. As
referidas operações têm garantias de aval.

•

1 fiança bancária prestada em favor da ACEF S/A, contratadas em 21 de dezembro de 2015,
com vencimento em 21 de janeiro de 2021 e comissão de 2,50% a.a. Tal fiança possui o saldo
atualizado de R$2.741.028,10. A referida operação tem garantia de aval.

•

7 contas garantidas de somam R$5,25 milhões que estão implantadas em empresas do grupo
para cobrir eventuais necessidades de caixa com remuneração de CDI + 0,4225% a.m. e
vencimentos em 05 de novembro de 2021. Na data deste Prospecto, não há saldo devedor e
as operações possuem garantia de aval.

•

Cartões de benefícios (refeição – 640 cartões) e cartões corporativos (Master e Visa – 3
cartões) para os funcionários do grupo com faturamento acumulado até agosto de
R$1,37 milhões e R$795 mil respectivamente. Não há garantias para os referidos serviços e as
taxas oscilam de acordo com o mercado.

•

Serviços relacionados ao cash management do grupo: volume médio/mês de títulos
registrados em carteira de R$155 milhões e pagamentos de fornecedores e tributos com
volume médio/mês de R$106 milhões.

A Companhia poderá, no futuro, contratar o Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
corretagem, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das suas atividades.
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O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento
de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Bradesco BBI
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar
a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de
operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 90 deste Prospecto.
Exceto conforme mencionado acima, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico
não participaram nos 12 meses antecedentes ao protocolo do pedido de registro da Oferta de
ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia ou sociedades por ela
controladas e, exceto pelo disposto acima, tampouco de operações de financiamento ou
reestruturações societárias envolvendo a Companhia ou sociedades por ela controladas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI ou a sociedades de seu
conglomerado econômico ou cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco
BBI como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico não possuem relacionamento relevante com o Bank of
America e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, exceto pelo
relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Bank of America e/ou as sociedades do
seu conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento
da presente Oferta, o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico
não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro,
o Bank of America e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de
operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
de suas atividades.
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O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar
outros valores mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Bank of America no âmbito da
Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Bank of America e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a
pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap).
O Bank of America e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações
ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.
Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A
eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações”, na página 90 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga ao Bank of America e/ou às sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bank of America poderá fazer jus, ainda,
a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do
Bank of America como instituição intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer
outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Bank of America ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Morgan Stanley
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o Morgan Stanley e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Morgan Stanley e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.

77

O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes
da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o
Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das
Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para
mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das Ações”, na página 90 deste Prospecto.
O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de
registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Morgan Stanley cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Morgan Stanley poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Morgan
Stanley como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Santander e demais sociedades do seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
ACEF S.A.
•

Operação da 3a Emissão de Debentures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição
Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da ACEF S.A., no montante de
R$155 milhões, emitidas em 23 de dezembro de 2019, com data de vencimento em 23 de
dezembro de 2026, e taxa de CDI+1,35%, com as seguintes garantias: alienação fiduciária de
100% da cotas da Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda., cessão fiduciária dos recebíveis
da Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda. e fiança da Companhia;

•

Operação da 4a Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos de Distribuição, da ACEF S.A., no montante de R$80 milhões, emitidas
em 29 de abril de 2020, com data de vencimento em 29 de abril de 2021, e taxa de
CDI+3,85%, com a seguinte garantia: fiança da Companhia.

Ipê Educacional Ltda.
•

Operação de Financiamento na modalidade de CCB – Cédula de Crédito Bancário, no
montante de R$4,5 milhões, contratado em 23 de março de 2017, com data de vencimento em
23 de março de 2022, e taxas no intervalo entre 12,5% e 14,5% a.a., a qual conta com garantia
fidejussória da Companhia;
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•

Operação de Fiança, no montante de R$278,26 mil, contratado em 28 de julho de 2016, com
prazo de vencimento em 30 de janeiro de 2021, e comissão de 4,30% a.a., a qual conta com
garantia fidejussória da Ana Flavia Pereira Fonseca de Medeiros.

Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda.
•

Serviço de recebimento através de cobrança (emissão de boletos bancários), contratado desde
dezembro de 2019, com volume financeiro médio anual de R$76 milhões, que está 100%
cedido fiduciariamente como garantia da 3a Emissão de Debentures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória,
em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da ACEF
S.A. Não há taxas, prazo de vencimento ou garantias vinculadas.

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
•

Serviço geral de pagamentos com a liquidação de TEDs, transferências entre contas do
Santander, boletos bancários e tributos, contratado desde abril de 2009. O Santander realiza
em média um volume aproximado de 5,5 mil pagamentos por ano, não existindo taxas, prazo
de vencimento ou garantias vinculadas;

•

Serviços de processamento de pagamentos na modalidade de cartão de crédito (Adquirência),
contratado em janeiro de 2019, com volume mensal aproximado de R$10 milhões. Os serviços
são processados pela GetNet, sociedade integrante do conglomerado econômico do
Santander. Não há taxas, prazo de vencimento ou garantias vinculadas;

•

Aplicações financeiras realizadas junto à Mesa / Tesouraria do Santander em operações de
Depósito a Prazo / Certificado de Depósito Bancário / Compromissadas, em montante
aproximado de R$220 milhões, realizadas em 2020, com liquidez diária e taxas no intervalo
entre 70% e 101% do CDI. Não há garantias vinculadas;

•

Serviço de folha de pagamento para os funcionários da Companhia, diversos contratos
emitidos em 2016 com vencimento até 2025 sem garantias, taxas ou valores vinculados.

A Companhia poderá, no futuro, contratar o Santander ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
corretagem, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das suas atividades.
O Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento
de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Santander e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar
a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de
operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 90 deste Prospecto.
Exceto conforme mencionado acima, o Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico não
participaram nos 12 meses antecedentes ao protocolo do pedido de registro da Oferta de ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia ou sociedades por ela controladas e,
exceto pelo disposto acima, tampouco de operações de financiamento ou reestruturações
societárias envolvendo a Companhia ou sociedades por ela controladas.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander ou a sociedades de seu
conglomerado econômico ou cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Santander como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA
OFERTA
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento
relevante com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico:
•

Aplicações financeiras realizadas pelo FIP Alfa 7 e FIP D2HFP em 1 (um) fundo de
investimento administrado por sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG
Pactual, com saldo bruto atual de aproximadamente R$2.031,10 e R$4.099,74,
respectivamente. O FIP Alfa 7 e FIP D2HFP realizaram, nos últimos 12 meses, o pagamento de
um montante correspondente a aproximadamente a R$8,60 e R$17,37, respectivamente, à
respectiva sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual, a título de taxa
de administração.

Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores ou de operações de
financiamento ou reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico. O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não
adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 (doze)
meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a
contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar
outros valores mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador
Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação
de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações
ordinárias de emissão da Companhia de titularidade dos Acionistas Vendedores, contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap).
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores na Oferta como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar
demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de total
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 90
deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder e/ou
às sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação a
atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta e, ainda, declaram que,
não há qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador
Líder ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Bradesco BBI e seu respectivo
grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico para a
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pelo disposto neste Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos
Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Bradesco BBI e e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas
Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI e/ou a
sociedades de seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não possuem relacionamento relevante com o Bank of America e/ou com as
sociedades do seu conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, o Bank of America e/ou sociedades de seu grupo econômico
para a realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente
entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e
aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pelo disposto neste Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos
Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Bank of America e e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas
Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bank of America e/ou a
sociedades de seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Bank of America como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bank of America ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Morgan Stanley
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Morgan Stanley e seu respectivo
grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Morgan Stanley e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico
para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos
Acionistas Vendedores.
O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Morgan Stanley cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Morgan Stanley poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
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Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Morgan Stanley como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não possuem relacionamento relevante com o Santander e/ou com as sociedades do
seu conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, o Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico para a
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pelo disposto neste Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o Santander e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos
Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Santander e e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas
Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander e/ou a
sociedades de seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Santander como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na
página 20 deste Prospecto, na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na página
724 deste Prospecto, as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas e as
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e respectivas notas explicativas anexas a
este Prospecto.
As atividades, situação financeira, situação reputacional, resultados operacionais, fluxos de caixa,
liquidez e/ou negócios futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por
quaisquer desses riscos e por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia pode diminuir devido à ocorrência de
quaisquer desses riscos e/ou de outros fatores, e os investidores podem vir a perder parte
substancial ou todo o seu investimento nas Ações. Os riscos descritos abaixo são aqueles que,
atualmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores acreditam que poderão afetar a Companhia
de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia
ou pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente são considerados irrelevantes, também podem
prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter
ou causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente”
ou expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em
um efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações,
fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas
nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, contido na página 724 deste Prospecto.
A Companhia não poderá garantir que conseguirá recompor o percentual mínimo de free
float do seu capital dentro do prazo estabelecido pela B3.
A Companhia protocolou, em 19 de janeiro de 2021, junto a B3, pedido de dispensa de requisito
estabelecido no artigo 10, do Regulamento do Novo Mercado, referente à manutenção de ações
em circulação em percentual correspondente a, no mínimo, 25% do capital social da Companhia,
para a devida admissão de listagem de suas ações no segmento do Novo Mercado, o qual foi
deferido parcialmente pela B3 em 3 de fevereiro de 2021 (“Dispensa de Requisito”).
No entanto, caso tenha sucesso na Oferta e o percentual mínimo de 25% do capital social da
companhia em circulação, exigido pelo Regulamento do Novo Mercado, não seja atingido pela
Companhia, a Companhia não poderá garantir que conseguirá recompor o percentual mínimo de
free float do seu capital dentro do prazo estabelecido pela B3 na Dispensa de Requisito. O
insucesso em restabelecer este percentual poderá resultar na aplicação de penalidades, multas ou
sanções, incluindo a imposição de realização de uma oferta pública de aquisição de ações. Tais
penalidades podem afetar negativamente os negócios e a imagem da Companhia, podem
eventualmente acarretar na suspensão ou na saída compulsória da Companhia desse segmento
de listagem.
Além disto, o percentual de free float abaixo do mínimo requerido pelo Regulamento do Novo
Mercado poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário.
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O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus
(“COVID-19”), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome
Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem
ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na
economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a OMS decretou a pandemia decorrente do COVID-19, cabendo aos
países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento
aos infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em medidas restritivas
relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países em face da ampla e
corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como
consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e transportes públicos,
fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento
do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população, o que pode resultar na
volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente exercem um
efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram um
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive
causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de
2020. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3 foi adversamente afetada em razão do
surto do COVID-19. Impactos semelhantes aos descritos acima podem voltar a ocorrer,
provocando a oscilação dos ativos negociados na B3.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de
emissão da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de
natureza mais especulativa.
Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre
outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a
capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e
(ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
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O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Essas características
do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores
de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo preço e na
ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação das ações
ordinárias de emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das
Ações pode ser negativamente impactado.
Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em
outros países, especialmente nos mercados emergentes o que poderá afetar negativamente
a economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores
mobiliários.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado,
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive
Estados Unidos, países membros da União Europeia e de economias emergentes. A reação dos
investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o valor de
mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Ações. Crises nos
Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos
investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de
emissão da Companhia.
Adicionalmente, acontecimentos ou uma conjuntura econômica adversa em outros países
emergentes e da América Latina por vezes acarretam saída significativa de recursos do Brasil e a
diminuição do volume de moeda estrangeira investida no País. Por exemplo, em 2001, após uma
recessão prolongada, seguida por instabilidade política, a Argentina anunciou que deixaria de
proceder ao pagamento de sua dívida pública. A crise econômica na Argentina afetou
negativamente a percepção dos investidores em valores mobiliários brasileiros por vários anos.
Crises econômicas ou políticas na América Latina ou em outros mercados emergentes podem
afetar de maneira significativa a percepção dos riscos inerentes ao investimento na região,
inclusive no Brasil.
A economia brasileira também é afetada pelas condições de mercado e pelas condições econômicas
internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os preços das
ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros dos Estados
Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer aumento nas taxas
de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a liquidez global e o
interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às
companhias brasileiras. Crises econômicas no Brasil e/ou em outros mercados emergentes podem
reduzir o interesse do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os
valores mobiliários emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado
das Ações, bem como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais
brasileiros e a financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
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A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações de
emissão da Companhia após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá
afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia
no mercado secundário e a percepção dos investidores sobre a Companhia.
A Companhia, seus Administradores e os Acionistas Vendedores se comprometeram, observadas
as exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional e nos respectivos Instrumentos de
Lock-up, durante o período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início
a não transferir, emprestar, onerar, emitir, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta,
a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação
da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
pelos Acionistas Vendedores e Administradores da Companhia estarão disponíveis para venda no
mercado. A ocorrência de vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número
substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente o valor de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
A Companhia pode vir a captar recursos adicionais no futuro, por meio da emissão de
valores mobiliários, inclusive novas ações ordinárias, o que poderá afetar o preço das
Ações e resultar em uma diluição da participação do investidor.
A Companhia pode vir a captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão
pública ou privada de valores mobiliários, inclusive ações ou valores mobiliários conversíveis em
ações ordinárias de emissão da Companhia ou permutáveis por elas. Qualquer captação de
recursos pode resultar em alteração no preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia e/ou na diluição da participação do investidor no capital social da Companhia.
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding pode ter afetado adversamente a formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação foi definido com base no Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, pôde ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% (vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, como não foi verificado excesso de
demanda superior a um terço das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), foi permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução
da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Investidores que adquirirem Ações sofrerão diluição imediata e substancial no valor
contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação foi fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações emitidas e
em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de liquidação
da Companhia, os investidores que adquiram Ações por meio da Oferta receberão um valor
significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na Oferta, e sofrerão
diluição imediata do valor de seu investimento de 73,56%. Para mais informações sobre a diluição
decorrente da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 95 deste Prospecto.
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A Companhia poderá, ainda, no futuro, buscar recursos adicionais nos mercados financeiro e de
capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar disponíveis em condições
que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia poderá, ainda, recorrer a
ofertas públicas ou privadas de ações da Companhia ou valores mobiliários lastreados,
conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou
receber ações da Companhia. Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou
privadas de ações da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou
que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações da Companhia pode
ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da Companhia e/ou
alterar o valor das ações da Companhia, o que pode resultar na diluição da participação dos
investidores.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no
exterior, particularmente nos Estados Unidos, em que a Companhia poderá estar exposta a
potenciais pedidos de indenização e processos judiciais de responsabilidade, são
potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no
Brasil e podem afetar negativamente a Companhia.
A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações juntos a Investidores
Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda, inclusive no que tange aos riscos de potenciais procedimentos judiciais por parte de
investidores e autoridades regulatórias como a SEC.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Colocação
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de
Colocação Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda.
Os esforços de colocação das Ações no exterior nos expõem a normas relacionadas à proteção
dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda,
inclusive no que tange aos riscos de potenciais procedimentos judiciais por parte de investidores e
autoridades regulatórias como a SEC.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também prestam diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima,
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que
nenhuma incorreção foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no
exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se
envolver valores elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
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Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no instrumento de adesão ao Contrato de
Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de
qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias de emissão
da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no
artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos
Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos
Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis
pela colocação das Ações.
Caso tal desligamento ocorra, Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos
os Pedidos de Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores
sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores
depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, inclusive, em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada. Para maiores informações, veja
a seção “Violações de Norma de Conduta” na página 59 deste Prospecto.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seus conglomerados econômicos poderão realizar
operações com derivativos para proteção (hedge), tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como referência (incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros,
conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400, e tais investimentos não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas e se enquadrem
dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400. A realização de
tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar a demanda e,
consequentemente, o preço das Ações.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o
que poderá impactar negativamente a Oferta.
Até a data de envio do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo
informações sobre a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta, ou,
ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até o envio do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.
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Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, a CVM poderá a seu exclusivo critério,
caso haja comprovação ou suspeita de participação de pessoas relacionadas com a Oferta ou a
Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a consequente alteração de seu
cronograma.
A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio para os titulares
das ações ordinárias.
O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia poderá ser capitalizado, utilizado para
absorver prejuízos ou, de outra forma, retido, conforme disposto na Lei de Sociedades por Ações, e
poderá não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Além disso, a Lei de Sociedades por Ações faculta às companhias a possibilidade de suspender a
distribuição dos dividendos obrigatórios em qualquer exercício social específico, caso o Conselho
de Administração informe aos acionistas que tal distribuição seria desaconselhável, tendo em vista
as condições econômico-financeiras. Caso isto ocorra, os titulares de ações ordinárias da
Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio, impactando
negativamente o valor e a liquidez de nossas ações.
Adicionalmente, os dividendos podem, ainda, ser significativamente reduzidos a depender do
comportamento de variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros no mercado
doméstico.
Após a Oferta, a estrutura de controle da Companhia se manterá inalterada, de modo que os
interesses dos acionistas controladores da Companhia podem divergir ou ser conflitantes
com os interesses dos demais acionistas da Companhia.
Não haverá alteração de controle após a realização da Oferta, o que pode ocasionar eventual
conflito de interesses entre os acionistas controladores e os demais acionistas da Companhia. Os
acionistas controladores da Companhia, signatários de acordos de acionistas arquivado na sede da
Companhia, têm poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria dos membros do Conselho
de Administração da Companhia e, sujeito a determinadas exceções, determinar o resultado final
das matérias cuja deliberação seja de competência da assembleia geral de acionistas. Os
acionistas controladores da Companhia poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações,
buscar financiamentos ou operações similares que podem entrar em conflito com os interesses dos
demais acionistas da Companhia.
Adicionalmente, quaisquer dos acionistas controladores da Companhia poderão optar por vender
parcela significativa ou a totalidade de suas respectivas participações para terceiros. Caso não
haja um acionista controlador titular da maioria absoluta do capital votante da Companhia, os
acionistas da Companhia poderão não gozar da mesma proteção conferida pela Lei das
Sociedades por Ações contra abusos praticados por outros acionistas e, em consequência,
poderão ter dificuldade em obter a reparação dos danos causados.
Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, em sua política
empresarial ou direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa
entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os
negócios e os resultados operacionais da Companhia.
Para mais informações acerca dos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, veja
o item 15.5 do Formulário de Referência da Companhia.
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Com exceção das comissões dos Coordenadores da Oferta (e dos tributos sobres elas
incidentes) com relação às Ações objeto da Oferta Secundária, a Companhia arcará com
todas demais comissões, custos e despesas relacionadas à Oferta, o que impactará os
valores líquidos a serem recebidos pela Companhia na Oferta e poderá afetar adversamente
os resultados da Companhia no período subsequente à conclusão da Oferta.
Os Acionistas Vendedores arcarão exclusivamente com as comissões dos Coordenadores da
Oferta e respectivos tributos na proporção das Ações objeto da Oferta Secundária, enquanto a
Companhia arcará com as comissões dos Coordenadores da Oferta e os respectivos tributos
incidentes sobre tais comissões na proporção das Ações objeto da Oferta Primária, bem como
todos as demais comissões, custos e despesas da Oferta, incluindo taxas de registro, advogados,
auditores, consultores e quaisquer outras despesas. A assunção destas comissões, custos e
despesas da Oferta exclusivamente pela Companhia impactará os valores líquidos a serem por ela
recebidos na Oferta e poderão impactar negativamente seus resultados no período de apuração
subsequente à realização da Oferta. Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos
pela Companhia com a Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de
Distribuição” na página 45 deste Prospecto.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária obtidos pela Companhia serão, após a
dedução das comissões e despesas devidas no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação de
R$14,00, de aproximadamente (i) R$1.005.087.730,00, sem considerar as Ações Suplementares e
considerando que não houve colocação de Ações Adicionais; e (ii) R$1.005.098.604,00,
considerando as Ações Suplementares e considerando que não houve colocação de Ações
Adicionais.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte
forma: (i) realização de operações de fusões e aquisições (M&A); e (ii) expansão e investimentos
greenfields. Na data deste Prospecto, não há uma aquisição determinada, ou em andamento, a ser
realizada com os recursos da Oferta Primária e, tampouco uma aquisição de partes relacionadas.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretende dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária:
Destinação
Operações de fusões e aquisições (M&A) .......
Expansão e investimentos greenfields.............
Total .................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos (%)
90,00%
10,00%
100,00%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(4)

904.578.957,30
100.508.773,00
1.005.087.730,30

904.588.744,00
100.509.860,40
1.005.098.604,40

Com base no Preço por Ação de R$14,00,
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas com a Oferta a serem pagas pela Companhia.
Sem considerar as Ações Suplementares e considerando que não houve colocação de Ações Adicionais.
Considerando as Ações Suplementares e considerando que não houve colocação de Ações Adicionais.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de
mercado então vigentes, e se baseia em suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre
eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a
rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores
às suas estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada
a ordem de alocação disposta nas tabelas acima e, na hipótese de serem necessários recursos
adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a
contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras, os quais deverão ser
contratados tendo como principal critério o menor custo de capital para a Companhia.
Dentre os principais impactos na sua situação patrimonial e resultados, a Companhia acredita que
o uso dos recursos captados resultará na redução do seu nível de endividamento, elevando seu
valor patrimonial.
Por fim, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta
Secundária, visto que tais recursos líquidos destinados integralmente aos Acionistas Vendedores.
Para informações adicionais acerca do impacto dos recursos líquidos decorrentes da Oferta
Primária na situação patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” constante na página
94 deste Prospecto.

93

CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, correspondente à soma de
empréstimos e financiamentos e debêntures (circulante e não circulante) e patrimônio líquido
consolidado da Companhia em 30 de setembro de 2020, tal como ajustados para refletir (a) o
pagamento antecipado de empréstimos e financiamentos no montante de R$31.340 mil realizado
pela Companhia em 13 de novembro de 2020; e (b) (i) o recebimento dos recursos líquidos
provenientes da Oferta Primária estimados, com base no Preço por Ação de R$14,00, em
R$1.005.087.730,00, sem considerar as Ações Suplementares e considerando que não houve
colocação de Ações Adicionais; e (ii) o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta
Primária estimados, com base no Preço por Ação de R$14,00, em R$1.005.098.604,00,
considerando as Ações Suplementares e considerando que não houve colocação de Ações
Adicionais.
As informações abaixo, referentes à coluna “Histórico”, foram extraídas das demonstrações
financeiras intermediárias consolidadas em 30 de setembro de 2020, da Companhia, elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que estão em conformidade com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB). O investidor deve ler as informações da tabela abaixo em conjunto com
as Demonstrações financeiras intermediárias da Companhia relativas ao período de 9 (nove)
meses findo em 30 de setembro de 2020 e suas respectivas notas explicativas, anexas a este
Prospecto, e com as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos
Diretores” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.

Empréstimos e financiamentos (circulante e
não circulante) ................................................
Debêntures (circulante e não circulante) ...........
Patrimônio líquido ............................................
Capitalização total(3) .........................................
(1)

(2)

(3)

Histórico

Ajustado
Pós-Oferta(1)
(em milhares de R$)

Ajustado
Pós-Oferta(2)

88.907
1.312.498
408.425
1.809.830

57.567
1.312.498
1.413.512
2.783.577

57.567
1.312.498
1.413.523
2.783.588

Ajustado para refletir (a) o pagamento antecipado de empréstimos e financiamentos no montante de R$31.340 mil realizado pela
Companhia em 13 de novembro de 2020; e (b) o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com
base no Preço por Ação de R$14,00, em R$1.005.087.730,00, sem considerar as Ações Suplementares e considerando que não houve
colocação de Ações Adicionais.
Ajustado para refletir (a) o pagamento antecipado de empréstimos e financiamentos no montante de R$31.340 mil realizado pela
Companhia em 13 de novembro de 2020; e (b) o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com
base no Preço por Ação de R$14,00, em R$1.005.098.604,00, considerando as Ações Adicionais Suplementares e considerando que
não houve colocação de Ações Adicionais.
Capitalização total corresponde à soma dos valores relativos ao total dos empréstimos e financiamentos e debêntures (circulante e não
circulante) e o patrimônio líquido.

A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária por se tratar
exclusivamente de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores. Dessa forma, a capitalização da Companhia não será afetada pela Oferta
Secundária.
Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 30 de setembro de
2020, exceto no que se refere ao pagamento antecipado de empréstimos e financiamentos no
montante de R$31.340 mil realizado pela Companhia em 13 de novembro de 2020, conforme
ajustado na tabela acima.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, calculada
pela diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores no âmbito da Oferta e o valor
patrimonial contábil por ação ordinária de emissão da Companhia imediatamente após a Oferta.
Em 30 de setembro de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$408.425 mil e o
valor patrimonial por ação ordinária de emissão da Companhia correspondia, na mesma data, a
R$53,51. O referido valor patrimonial por ação ordinária representa o valor contábil total do
patrimônio líquido da Companhia dividido pelo número total de ações ordinárias de emissão da
Companhia em 30 de setembro de 2020.
Em 11 de janeiro de 2021 foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia o
desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 7.633.056 ações
ordinárias para cada ação ordinária de emissão da Companhia (“Desdobramento”), de modo que,
levando em consideração o número total de ações ordinárias de emissão da Companhia após o
Desdobramento, o valor patrimonial por ação ordinária de emissão da Companhia seria de R$1,34.
Considerando o Desdobramento, bem como a emissão da totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia no âmbito da Oferta Primária, sem considerar a colocação das Ações
Suplementares e considerando que não houve colocação de Ações Adicionais, pelo Preço por Ação
de R$14,00, e após a dedução das comissões e das despesas estimadas devidas pela Companhia
no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido da Companhia estimado em 30 de setembro de 2020
seria de R$1.413.512 mil, representando um valor patrimonial de R$3,70 por ação ordinária de
emissão da Companhia, considerando a quantidade total de ações de emissão da Companhia em
30 de setembro de 2020, bem como as ações emitidas no contexto da Oferta Primária, sem
considerar a colocação das Ações Suplementares e considerando que não houve colocação de
Ações Adicionais. Isso significaria um aumento imediato no valor do nosso patrimônio líquido por
ação de R$2,36 para os acionistas existentes, e uma diminuição imediata por Ação de 73,56%
para novos investidores que investirem em nossas Ações no âmbito da Oferta. Essa diluição
representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor
patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta. Para informações detalhadas acerca
das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de
Distribuição”, na página 45 deste Prospecto.
Considerando o Desdobramento, bem como a emissão da totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia no âmbito da Oferta Primária, considerando a colocação das Ações
Suplementares e considerando que não houve colocação de Ações Adicionais, pelo Preço por Ação
de R$14,00, e após a dedução das comissões e das despesas estimadas devidas pela Companhia
no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido da Companhia estimado em 30 de setembro de 2020 seria
de R$1.413.523 mil, representando um valor patrimonial de R$3,70 por ação ordinária de emissão da
Companhia, considerando a quantidade total de ações de emissão da Companhia em 30 de
setembro de 2020, bem como as ações emitidas no contexto da Oferta Primária, considerando a
colocação das Ações Suplementares e considerando que não houve colocação de Ações Adicionais.
Isso significaria um aumento imediato no valor do nosso patrimônio líquido por ação de R$2,36 para
os acionistas existentes, e uma diminuição imediata por Ação de 73,56% para novos investidores que
investirem em nossas Ações no âmbito da Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço
por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente
após a Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a
seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto.
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O quadro a seguir ilustra a diluição por ação nossa emissão, com base em nosso patrimônio
líquido em 30 de setembro de 2020 e considerando os impactos da realização da Oferta:
Após a Oferta(6)

Após a Oferta(7)

Em R$, exceto %
Preço por Ação(1) ........................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020(2) ...........
Valor patrimonial líquido por Ação em 30 de setembro de 2020 ajustado
pela Oferta(3) ...........................................................................................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por Ação ............................
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos
investidores(3)(4) .......................................................................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(3)(5) ...........................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

14,00
1,34

14,00
1,34

3,70
2,36

3,70
2,36

10,30
73,56%

10,30
73,56%

Considerando o Preço por Ação de R$14,00.
Com base no valor patrimonial de 30 de setembro de 2020 dividido pelo total de ações ordinárias de emissão da Companhia na data
deste Prospecto, considerando o Desdobramento.
Considera o Desdobramento e a realização da Oferta.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial
líquido por ação ordinária de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2020 ajustado pela Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da Diluição do valor patrimonial contábil por
Ação dos novos investidores pelo Preço por Ação.
Sem considerar a colocação das das Ações Suplementares e considerando que não houve colocação de Ações Adicionais.
Considerando a colocação das Ações Suplementares e considerando que não houve colocação de Ações Adicionais.

O Preço por Ação será fixado tendo como parâmetro as intenções de investimento manifestadas
por Investidores Institucionais, considerando a qualidade da demanda (por volume e preço), no
âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para uma descrição mais detalhada do procedimento de
fixação do Preço por Ação e das condições da Oferta, veja seção “Informações Sobre a Oferta –
Preço por Ação”, na página 44 deste Prospecto.
Planos de Opções de Compra de Ações
Na data deste Prospecto, a Companhia não possui plano de remuneração baseado em opções de
compra de ações de emissão da Companhia.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
O quadro abaixo apresenta informações sobre nossos aumentos de capital nos últimos 5 (cinco) anos:
Natureza da
operação

Órgão que
deliberou o
aumento

Quantidade
de ações
ordinárias

Preço por
ação (R$)

31/07/2020

Aumento do
capital social

Sem emissão
de ações

Não aplicável

Não aplicável

16/04/2019

20.000.000,00

Sem emissão
de ações

Não aplicável

Não aplicável

Assembleia
Geral

49.414.557,30

Sem emissão
de ações

Não aplicável

Não aplicável

Aumento do
capital social

Assembleia
Geral

6.178.013,63

Sem emissão
de ações

Não aplicável

Não aplicável

19/04/2017

Aumento do
capital social

Assembleia
Geral

14.224.859,60

Sem emissão
de ações

Não aplicável

Não aplicável

01/05/2016

Aumento do
capital social

Assembleia
Geral

37.883.250,00

Sem emissão
de ações

Não aplicável

Não aplicável

20/05/2015

Aumento do
capital social

Assembleia
Geral

30.000.000,00

Sem emissão
de ações

Não aplicável

Não aplicável

Valor total do
aumento (R$)

Tipo de
aumento

Assembleia
Geral

35.000.000,00

Aumento do
capital social

Assembleia
Geral

26/04/2018

Aumento do
capital social

26/10/2017

Data

Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do Capital Social da Companhia,
veja o item “17.2. Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA EM 5 DE
OUTUBRO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM 9
DE FEVEREIRO DE 2021 QUE APROVOU O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS EM 30
DE SETEMBRO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
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ESTATUTO SOCIAL
DA CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/ME n° 62.984.091/0001-02
NIRE 35.3.0041800-0

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO
Artigo 1º - A CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações
de capital aberto, regida pelo presente estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais
aplicáveis, em especial a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada de tempos em
tempos (“Lei das Sociedades por Ações”) e o Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente).
Parágrafo 1º - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado
Novo Mercado, sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores,
Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do
Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 2º - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições deste Estatuto Social, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das
ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.
Parágrafo 3º - A Companhia, seus Administradores e acionistas deverão observar o disposto
no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários,
no Manual do Emissor e no Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Cesário Galeno, nº 432 a 448, Tatuapé, CEP 03071-000, local onde funciona o seu escritório
administrativo, podendo, mediante deliberação do Conselho de Administração, abrir e extinguir filiais,
escritórios e representações em qualquer localidade do país ou no exterior.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social:
(i)

a atuação como agente residual de prestação de ensino em todos os níveis, executando
suas atividades na forma do artigo 209, incisos I e II, da Constituição Federal;

(ii)

a administração de atividades de educação infantil, ensino fundamental, médio,
supletivo, pré-vestibular, superior, profissionalizantes, pós-graduação, cursos livres
e/ou outras atividades educacionais correlatas;

(iii)

o desenvolvimento do curso em geral e de extensão universitária e pós-graduação lato
sensu, ministrados de forma presencial e telepresencial a distância, de cunho intensivo
e extensivo, oferecidos ao público consumidor ou outros interessados de modo direto,
por meio presencial ou por meio de qualquer sistema tecnológico de comunicação de
dados diretamente para os consumidores, ou por meio de uma rede de parceiros,
receptores do sinal televisivo ou de qualquer outro sistema de transmissão de dados;
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(iv)

o oferecimento de cursos de aprendizagem, treinamento gerencial e profissional
preparatórios para carreira jurídica, atualização profissional, extensão universitária,
especialização e monógrafos;

(v)

a prestação de serviço de promoção e organização de eventos relacionados ao setor
de educação e cursos;

(vi)

o desenvolvimento e a ampliação do conteúdo dos cursos de pós-graduação oferecidos,
bem como o desenvolvimento de novos cursos de pós-graduação lato sensu nas
diversas áreas do conhecimento, ministrados de forma telepresencial à distância;

(vii)

a prestação de serviços relativa a cursos, inclusive cursos de idioma e demais
atividades correlatas;

(viii)

a edição de material didático, livros e demais atividades correlatas;

(ix)

a gestão de direitos autorais de obras literárias; a prestação de serviços de assessoria,
consultoria, orientação e assistência operacional em gestão empresarial no setor de
educação;

(x)

a realização de atividades de psicologia e psicanalise para fins de ensino; e

(xi)

a participação em outras sociedades, nacional ou estrangeira, na qualidade de sócia ou
acionista controladora no setor de educação.

Artigo 4º - A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL
Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em bens e moeda
corrente nacional é de R$193.189.728,70 (cento e noventa e três milhões, cento e oitenta e nove mil,
setecentos e vinte e oito reais e setenta centavos), dividido em 305.322.240 (trezentas e cinco milhões,
trezentas e vinte e duas mil, duzentas e quarenta) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal.
Parágrafo 1º - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas
Assembleias Gerais. A propriedade das ações será comprovada pelo registro existente na conta
do acionista junto à instituição depositária.
Parágrafo 2º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer
a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do
condomínio.
Parágrafo 3º - Mediante a aprovação prévia da Assembleia Geral e observado o disposto na
Lei das Sociedades por Ações, nos Acordos de Acionistas (conforme definição abaixo), e nas
demais normas aplicáveis, a Companhia poderá adquirir suas próprias ações. Essas ações
deverão ser mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas, conforme for decidido pela
Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso, nos termos da
regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Parágrafo 4º - Fica vedada a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias pela
Companhia.
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Artigo 6º - Mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia, o capital social poderá
ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, até o limite de R$1.800.000.000,00 (um
bilhão e oitocentos milhões de reais);
Parágrafo 1º - O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, subscrição, forma
e prazo de integralização, preço por ação, forma de colocação (pública ou privada) e sua
distribuição no País e/ou no exterior.
Parágrafo 2º - A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada emissão, sem
direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o artigo 171, parágrafo 4º, da Lei
das Sociedades por Ações, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição
pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos
termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado e observado o disposto nos
Acordos de Acionistas.
Artigo 7º - As ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus
titulares, perante instituição financeira autorizada pela CVM.
Parágrafo Único – Observados os limites máximos fixados pela CVM, o custo do serviço de
transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista
pela instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de ações.
Artigo 8º - Observado o disposto neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações, os
acionistas terão direito de preferência para, na proporção de suas participações acionárias, subscrever
ações, bônus de subscrição e valores mobiliários conversíveis em ações emitidos pela Companhia.
Artigo 9º - A não integralização, pelo subscritor, do valor subscrito, nas condições previstas no boletim
ou na chamada requerida pelo órgão da administração, constituirá, de pleno direito, o acionista remisso
em mora, de acordo com os artigos 106 e 107 da Lei das Sociedades por Ações, sujeitando-se o
subscritor ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo com a variação do
Índice Geral de Preços ao Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ou por outro índice que
vier a substitui-lo, na menor periodicidade legalmente admitida, além de juros moratórios de 12% (doze
por cento) ao ano, pro rata temporis, e multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da
prestação em atraso, devidamente atualizada.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
Artigo 10 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão: (a) ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro)
primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias
previstas em lei; ou (b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem ou
quando as disposições deste Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos
acionistas.
Parágrafo Único - A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem
ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas
em ata única.
Artigo 11 - Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias
Gerais serão convocadas, de acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações, pelo Conselho
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de Administração, por meio do seu Presidente ou por dois membros do Conselho de Administração em
conjunto, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência em primeira convocação e, pelo menos,
com 8 (oito) dias de antecedência em segunda convocação. Independentemente de qualquer
formalidade prevista neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações, será considerada
regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos acionistas.
Parágrafo 1º - Uma cópia do edital de convocação das Assembleias Gerais, juntamente com
cópia de todo o material de suporte necessário para a análise da ordem do dia prevista no
respectivo edital, será enviada, , a cada um dos acionistas até o dia útil imediatamente
subsequente à primeira convocação, observados os termos dos acordos de acionistas
arquivados na sede da Companhia (“Acordos de Acionistas”).
Parágrafo 2º - Ressalvadas as exceções previstas na lei, e observado o disposto nos Acordos
de Acionistas as Assembleias Gerais somente serão instaladas e validamente deliberarão em
primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um
quarto) do total das ações com direito a voto representativas do capital social votante e, em
segunda convocação, com qualquer número, sendo que para as deliberações não se
computarão os votos em branco.
Parágrafo 3º - Os acionistas poderão ser representados em Assembleias Gerais da Companhia
por procurador constituído há menos de 1 (um) ano e que seja acionista, administrador da
Companhia, advogado, representante da instituição financeira ou administrador de fundos de
investimentos que represente os condôminos, conforme o caso, na forma do artigo 126 da Lei
das Sociedades por Ações.
Parágrafo 4º - Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º acima, o acionista que comparecer à
Assembleia Geral munido dos documentos que comprovem sua condição de acionista referidos
no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, até o momento da abertura dos trabalhos em
Assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.
Parágrafo 5º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração da Companhia ou, na sua ausência, por um acionista eleito pela maioria dos
acionistas presentes na Assembleia Geral. O secretário da Assembleia Geral será indicado pelo
Presidente da Assembleia Geral dentre os presentes na Assembleia Geral, acionistas da
Companhia ou não.
Parágrafo 6º - O exercício do direito de voto nos casos especiais de condomínio, Acordo de
Acionistas, usufruto e de ações empenhadas ou alienadas fiduciariamente fica sujeito às
exigências legais específicas e às comprovações estabelecidas em lei.
Parágrafo 7º - Não poderá votar na Assembleia Geral o acionista com direitos sociais
suspensos na forma dos artigos 120 e 122, inciso V, da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 8º - O acionista não poderá votar nas deliberações relativas a laudo de avaliação
dos bens com que concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como
administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular ou em
que tiver interesse conflitante com o da Companhia.
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Parágrafo 9º - Ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das Sociedades por Ações
e nos Acordos de Acionistas, as deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por
acionistas representando a maioria do capital votante presente à Assembleia Geral.
Parágrafo 10º - As Assembleias Gerais da Companhia somente poderão ser realizadas em
dias úteis, dentro do horário comercial, e na sede social da Companhia, salvo se acionistas
representando 100% (cem por cento) do capital social expressamente acordarem de outra
forma.
Parágrafo 11º - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro
próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Da ata extrair-se-ão
certidões ou cópias autênticas para os fins legais.
Artigo 12 - Além das demais matérias previstas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por
Ações, e observado o disposto nos Acordos de Acionistas, a Assembleia Geral terá competência para
deliberar sobre:
(i)

alterações do estatuto social da Companhia;

(ii)

aumento do capital social da Companhia, exceto se dentro do limite autorizado no artigo
6º deste Estatuto Social, e/ou emissão de ações ou quaisquer valores mobiliários ou
títulos conversíveis em ações da Companhia e de quaisquer das suas subsidiárias;

(iii)

aprovar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM, bem como a
saída da Companhia do Novo Mercado;

(iv)

aprovar a realização de oferta pública inicial de ações da Companhia ou de suas
subsidiárias;

(v)

alterações das características, preferências ou vantagens conferidas pelas ações de
emissão da Companhia, bem como criação de nova espécie ou classe de ações da
Companhia;

(vi)

aquisição pela Companhia de suas próprias ações e, ainda, o resgate, recompra ou
cancelamento de ações da Companhia;

(vii)

redução de capital social da Companhia;

(viii)

aprovar qualquer operação de fusão, incorporação (inclusive de ações), cisão ou
qualquer ato de reorganização societária envolvendo a Companhia;

(ix)

deliberar sobre a transformação, liquidação ou dissolução da Companhia;

(x)

eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de
liquidação;

(xi)

pedido voluntário de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou procedimento
de insolvência da Companhia;

(xii)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;

(xiii)

fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
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(xiv)

atribuir bonificação a ações e decidir eventuais desdobramentos de ações;

(xv)

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação
do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;

(xvi)

aprovar qualquer alteração à política de distribuição de lucros da Companhia (de
distribuição de 25% do lucro líquido) e de qualquer distribuição de dividendos em
desacordo com a política de distribuição de lucros, nos termos deste Estatuto Social;

(xvii)

aprovar quaisquer planos de opções de compra de ações ou planos similares de
incentivo e remuneração de longo prazo para os executivos, administradores e
empregados da Companhia, bem como alteração relevante da política de remuneração
para os executivos, administradores e empregados da Companhia e das suas
subsidiárias; e

(xviii)

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração.

Artigo 13 - O Presidente da Mesa deverá observar e fazer cumprir as disposições de quaisquer
Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia, sendo encarregado de não computar
quaisquer votos que venham a ser proferidos em desacordo com as disposições de tais Acordos de
Acionistas.
CAPÍTULO IV
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES COMUNS
Artigo 14 - A administração da Companhia será exercida por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º - A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria dar-se-á
por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado e contemplando
sua sujeição à cláusula compromissória de que trata o artigo 48 deste Estatuto Social,
dispensada qualquer garantia de gestão, e estará condicionada ao atendimento dos requisitos
legais aplicáveis.
Parágrafo 2º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão aderir à
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia e à Política de Negociação de
Valores Mobiliários da Companhia.
Parágrafo 3º - Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus
substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de
Administração, conforme o caso.
Parágrafo 4º - Observado o disposto na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, a
Companhia deverá divulgar a renúncia ou a destituição dos seus administradores até o dia útil
seguinte em que a Companhia for comunicada de referida renúncia ou em que for aprovada
referida destituição.
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Parágrafo 5º - A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual para distribuição entre
os administradores e caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba
individualmente.
Parágrafo 6º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria poderão receber
participação nos lucros, observados os limites legais aplicáveis.
Parágrafo 7º - Só será dispensada a convocação prévia de reunião de qualquer órgão da
administração como condição de sua validade se presentes todos os seus membros. São
considerados presentes os membros do órgão da administração que manifestarem seu voto
por meio da delegação feita em favor de outro membro do respectivo órgão, por voto escrito
antecipado e por voto escrito transmitido por e-mail ou por qualquer outro meio legítimo de
comunicação que possa ser comprovada a sua autoria e origem, neste caso, até o
encerramento da respectiva reunião.
SEÇÃO II
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 15 - O Conselho de Administração será composto por, 9 (nove) membros efetivos, acionistas
ou não, residentes no Brasil ou no exterior, todos eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela
Assembleia Geral, observado o disposto nos Acordos de Acionistas. Os membros do Conselho de
Administração eleitos pela Assembleia Geral não terão suplentes para os seus cargos eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral.
Parágrafo 1º - O prazo do mandato dos membros do Conselho de Administração será de 2
(dois) anos, sendo permitida a reeleição. Os membros do Conselho de Administração poderão
ser destituídos de seu cargo durante o seu mandato e substituídos a qualquer tempo pela
Assembleia Geral, observado o disposto nos Acordos de Acionistas.
Parágrafo 2º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 (dois) membros ou
20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, os quais
deverão sê-lo expressamente caracterizados com base nos critérios e requisitos estabelecidos
pelo Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de
Administração como conselheiros independentes ser deliberada em Assembleia Geral, sendo
também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiros(s) eleito(s) mediante as
faculdade previstas no artigo 141, parágrafos 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na
hipótese de haver acionista controlador.
Parágrafo 3º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima,
o resultado gerar um número fracionário, proceder-se-á ao arredondamento para o número
inteiro imediatamente superior.
Parágrafo 4º - O Conselho de Administração terá um Presidente eleito pela Assembleia Geral.
O Presidente não terá, além do próprio voto, o voto de desempate. Cada membro do Conselho
de Administração terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do órgão.
Parágrafo 5º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente
ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto
nos casos de vacância em que a acumulação dos cargos acima citados deverá cessar no prazo
de 1 (um) ano.
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Parágrafo 6º - Em caso de vacância, impedimento ou ausência permanente de qualquer
Conselheiro, os membros do Conselho de Administração remanescentes deverão nomear
substituto, que servirá até a primeira Assembleia Geral da Companhia.
Artigo 16 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada trimestre e,
extraordinariamente, sempre e à medida que os negócios e interesses sociais da Companhia assim o
exigirem. O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de
Administração e deverá nomear um dos presentes (o qual não precisa ser Conselheiro) para atuar na
qualidade de secretário. A maioria dos membros do Conselho de Administração presentes decidirá
quem presidirá a reunião, caso o Presidente do Conselho de Administração estiver ausente, e o
substituto deverá indicar entre os presentes aquele que atuará como secretário da reunião.
Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas mediante
notificação escrita enviada pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelos demais
membros, conforme o caso, por correio ou e-mail, todos com aviso de recebimento, ao
endereço previamente indicado por cada Conselheiro para esse propósito. A notificação de
convocação conterá informações sobre o local, data, horário e ordem do dia da reunião (que
não poderá incluir matérias genéricas), e será enviada com todos os documentos que serão
objeto de deliberação. A primeira notificação de convocação será enviada com, pelo menos, 5
(cinco) dias úteis de antecedência da data da reunião, e, caso a reunião não seja realizada,
nova notificação de segunda convocação será enviada com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de
antecedência da nova data da reunião.
Parágrafo 2º - Não obstante as formalidades previstas no parágrafo acima, as reuniões do
Conselho de Administração serão consideradas devidamente instaladas e regulares quando a
totalidade de seus membros estiver presente, nos termos do artigo 14, parágrafo 7°, deste
Estatuto Social.
Parágrafo 3º - Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência, videoconferência ou
outros meios de comunicação que permitam a identificação do conselheiro e a comunicação
simultânea com as demais pessoas presentes à reunião. Os membros do Conselho de
Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração
deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou comunicação eletrônica (e-mail)
encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração que identifique de forma inequívoca
o remetente e o voto do membro do Conselho de Administração tomado com base no prévio
conhecimento das matérias deliberadas na reunião. Os membros que não puderem participar
da reunião por qualquer dos meios acima citados poderão ser representados na reunião por
outro membro do Conselho de Administração mediante outorga de procuração com poderes
específicos.
Parágrafo 4º - Os membros do Conselho de Administração poderão consentir em dispensar a
reunião e decidir por escrito as matérias que dela seriam objeto, caso considerem que tais
matérias já foram suficientemente debatidas por qualquer outro meio e contanto que todos os
membros do Conselho de Administração celebrem documento por escrito formalizando tal
consentimento.
Parágrafo 5º - Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos os
membros presentes, observado o disposto no parágrafo 3° acima, devendo serem arquivadas
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no Registro do Comércio aquelas que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos
perante terceiros.
Parágrafo 6º - Os Diretores deverão fornecer ao Conselho de Administração toda e qualquer
informação requisitada em relação à Companhia e, caso solicitados, deverão comparecer às
reuniões do Conselho de Administração a fim de prestar esclarecimentos.
Parágrafo 7º - É vedada a deliberação, pelo Conselho de Administração, de assunto que não
tenha sido incluído na notificação de convocação, ressalvado o caso em que todos os membros
do Conselho de Administração compareçam à reunião e concordem em deliberá-la.
Parágrafo 8º - As reuniões do Conselho de Administração somente poderão ser realizadas em
dias úteis, dentro do horário comercial, salvo se todos os membros do Conselho de
Administração expressamente acordarem de outra forma.
Parágrafo 9°- Nas reuniões do Conselho de Administração (i) um membro do Conselho de
Administração poderá ser representado por outro membro do Conselho de Administração,
bastando, para tanto, que o membro do Conselho de Administração presente mostre
autorização por escrito do membro do Conselho de Administração ausente, autorização essa
que poderá ser feita via carta, fac-símile ou outro meio eletrônico anteriormente à realização da
reunião; e (ii) serão válidos os votos proferidos pelo membro do Conselho de Administração
que estiver ausente à reunião ou que participar de forma remota, por meio de teleconferência
ou videoconferência, e que forem transmitidos por fac-símile ou qualquer meio eletrônico que
possa ser comprovado e desde que o membro do Conselho de Administração encaminhe o seu
voto, por escrito, para os demais membros do Conselho de Administração até o final do dia da
cidade em que a reunião em questão tiver sido realizada.
Artigo 17 - Ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das Sociedades por Ações, o disposto
no artigo 19, parágrafo primeiro, deste Estatuto Social e nos Acordos de Acionistas, as deliberações do
Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos membros do Conselho de
Administração presentes à respectiva reunião.
Artigo 18 - O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá criar comitês executivos
ou consultivos, permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme
determinado pelo Conselho de Administração, sempre no intuito de assessorar o Conselho de
Administração em suas atribuições. Os membros de tais comitês, sejam ou não acionistas, deverão ter
experiência específica nas áreas de competência dos seus respectivos comitês, e ser eleitos e ter
eventual remuneração fixada pelo Conselho de Administração.
Artigo 19 – Além das matérias previstas na Lei das Sociedades por Ações e em Acordos de Acionistas,
o Conselho de Administração será responsável pela supervisão e fiscalização da administração da
Companhia e das subsidiárias e terá competência para deliberar sobre:
(i)

convocação das Assembleias Gerais da Companhia quando julgar conveniente, ou nos
casos previstos neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações;

(ii)

alterações no estatuto social ou contrato social, conforme o caso, das subsidiárias da
Companhia;

(iii)

eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar-lhes as atribuições;
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(iv)

realização da abertura do capital e oferta pública inicial de distribuição de ações das
subsidiárias da Companhia;

(v)

alteração da política de distribuição de lucros das subsidiárias da Companhia e a
declaração de dividendos, ou qualquer outra forma de distribuição de lucros ou recursos
pelas subsidiárias da Companhia, incluindo juros sobre o capital próprio, superior a 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício;

(vi)

fiscalizar, supervisionar, aconselhar e apoiar a Diretoria no cumprimento do objeto
social da Companhia;

(vii)

aumento do endividamento consolidado da Companhia acima de 2,8 vezes o EBITDA
(lucro antes dos juros, impostos sobre renda incluindo contribuição social sobre o lucro
líquido, depreciação e amortização) consolidado relativo aos 12 (doze) meses
anteriores ao evento em questão, conforme ajustado pro forma em caso de aquisições
ou expansões relevantes no período;

(viii)

aquisição, pela Companhia ou por suas subsidiárias, de participação no capital social
de outra sociedade, de grupo de sociedades ou consórcios, ou de parte substancial dos
ativos ou de negócio de outras sociedades;

(ix)

aquisição, pela Companhia ou por suas subsidiárias, ou constituição, pela Companhia
ou por suas subsidiárias, de novas subsidiárias que tenham como sócio qualquer outra
pessoa que não a Companhia ou suas subsidiárias;

(x)

celebração de novos contratos, alteração dos contratos vigentes ou término de
operações ou contratos já existentes com partes relacionadas da Companhia ou de
suas subsidiárias, incluindo contratos de locação;

(xi)

aprovação de locação ou arrendamento de ativos pela Companhia ou por suas
subsidiárias que não esteja previsto no orçamento anual e que exceda, em uma ou mais
operações relacionadas, por exercício social, R$2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais);

(xii)

aprovação de desinvestimento, cessão, transferência, criação de quaisquer gravames
ou disposição de ativos pela Companhia ou por suas subsidiárias, em qualquer caso
que exceda, em uma ou mais operações relacionadas, por exercício social,
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(xiii)

aprovação de qualquer fusão, incorporação (inclusive de ações), cisão ou qualquer ato
de reorganização societária envolvendo qualquer subsidiária da Companhia;

(xiv)

concessão de qualquer garantia real ou fidejussória, incluindo avais e fianças, pela
Companhia ou suas subsidiárias, em benefício de qualquer terceiro,
independentemente do valor objeto da garantia, exceto quando tal garantia seja
prestada no contexto de obrigações assumidas pela Companhia ou pelas suas
subsidiárias que tenham sido aprovadas nos termos dos itens (vii), (viii) e (xii) acima;

(xv)

alteração dos negócios de qualquer subsidiária da Companhia e início de qualquer
negócio que seja materialmente diferente dos negócios atuais de qualquer subsidiária
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da Companhia, observado o objeto social da Companhia previsto no artigo 3º deste
Estatuto Social;
(xvi)

transformação, liquidação ou dissolução das subsidiárias da Companhia;

(xvii)

pedido voluntário de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou procedimento
de insolvência das subsidiárias da Companhia;

(xviii)

nomeação e destituição do auditor independente da Companhia e/ou de suas
subsidiárias;

(xix)

destinação dos lucros e distribuição de dividendos, inclusive de dividendos
intermediários ou intercalares ou de juros sobre o capital próprio, ad referendum da
Assembleia Geral;

(xx)

eleição ou indicação dos administradores das sociedades controladas pela Companhia;

(xxi)

a orientação geral e o direcionamento estratégico dos negócios da Companhia e de
suas controladas, aprovando diretrizes, políticas empresariais e objetivos básicos;

(xxii)

manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

(xxiii)

a aprovação do orçamento anual e de alterações importantes a ele relativas;

(xxiv)

a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no artigo 6º deste Estatuto
Social, fixando as condições de emissão, incluindo o preço e prazo de integralização,
podendo, ainda, excluir (ou reduzir o prazo para) o direito de preferência nas emissões
de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita
mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição
de controla, nos termos da legislação vigente;

(xxv)

a emissão pública ou privada de debêntures não conversíveis, notas promissórias e
outros títulos e valores mobiliários não conversíveis em ações;

(xxvi)

a concessão de todas e quaisquer garantias, inclusive garantias reais e fidejussórias,
em favor de terceiros;

(xxvii) outorgar opção de compra de ações ou benefícios similares a seus administradores,
empregados e prestadores de serviços, assim como os administradores, empregados
e prestadores de serviços de suas subsidiárias, sem direito de preferência para os
atuais acionistas, nos termos dos planos aprovados em Assembleia Geral;
(xxviii) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia,
por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da OPA, e que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia do conjunto dos acionistas,
inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores
mobiliários de sua titularidade; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação à Companhia; e (iii) as alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado;
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(xxix)

autorizar a aquisições de ações de emissão da Companhia para permanência em
tesouraria ou cancelamento, ou posterior alienação, exceto nos casos expressamente
previstos na regulamentação vigente;

(xxx)

aprovar e instituir a política de divulgação de ato e fato relevante da Companhia;

(xxxi)

o cumprimento das demais atribuições que lhe são fixadas em lei e neste Estatuto
Social; e

(xxxii) voto a ser proferido pela Companhia ou por sua subsidiária na qualidade de sócia,
acionista ou quotista de qualquer pessoa em que a Companhia ou sua subsidiária
detenha participação relevante em deliberações elencadas nos incisos (ii) a (xxx) acima.
Parágrafo 1º - Todas e quaisquer operações celebradas entre a Companhia e qualquer de suas
partes relacionadas deverão ser aprovadas pela maioria absoluta dos membros do Comitê de
Auditoria, que reportará ao Conselho de Administração. Em seguida, tal operação com partes
relacionadas deverá ser aprovada pela maioria dos membros do Conselho de Administração,
incluindo obrigatoriamente todos os conselheiros independentes, conforme política de
transações com partes relacionadas da Companhia.
Parágrafo 2º - Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo 19, prevalecerá a competência
da Assembleia Geral na ocasião de conflito entre as matérias a serem submetidas à deliberação
da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º - O exercício do direito de voto pelos membros do Conselho de Administração
nas matérias previstas no caput deste artigo 19 e em quaisquer outras de sua competência, em
especial, nas deliberações a respeito do exercício do direito de voto pela Companhia no âmbito
de suas controladas e coligadas, deverá observar as disposições previstas nos Acordos de
Acionistas.
SEÇÃO III
DIRETORIA
Artigo 20 - A Diretoria será composta por, 3 (três) Diretores, acionistas ou não, residentes no país,
todos eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia e por ele destituíveis a qualquer tempo,
sendo (a) um Diretor Presidente; (b) um Diretor de Relações com Investidores; (c) um Diretor Financeiro
e Administrativo.
Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração para mandatos de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 2º - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse e a investidura dos
seus respectivos substitutos. As competências das diretorias que não tiverem sido preenchidas,
ou cujo titular esteja impedido ou ausente, serão exercidas pelo Diretor Presidente, até a
designação do respectivo Diretor.
Parágrafo 3º - Em caso de vacância ou impedimento de qualquer Diretor, uma reunião do
Conselho de Administração será convocada no prazo de até 15 (quinze) dias contados da
vacância ou impedimento para deliberar a eleição de um substituto para completar o mandato
do Diretor vacante ou impedido.

112

12

Parágrafo 4º - Qualquer omissão ou ato praticado em nome da Companhia por qualquer Diretor
que não corresponda às instruções do Conselho de Administração, ao quanto disposto neste
estatuto social ou com o excesso de poderes, devem ser considerados nulos e ineficazes e não
vincularão a Companhia.
Parágrafo 5º - Os Diretores deverão ser pessoas com reputação ilibada, comprovada
experiência prática na sua área de atuação e ausência de conflito de interesse, cujos mandatos
devem ter caráter de exclusividade.
Artigo 21 - Os Diretores terão as atribuições definidas a seguir, de acordo com as respectivas
designações e responderão ao Diretor Presidente da Companhia:
Parágrafo 1º - Compete ao Diretor Presidente:
(i)

instalar e presidir as reuniões da Diretoria;

(ii)

supervisionar os negócios e atividades da Companhia / administração geral da
Companhia;

(iii)

supervisionar a movimentação econômico-financeira da Companhia e a
implantação de planos e orçamentos anuais pelo Diretor Financeiro e
Administrativo; analisar e propor para a Diretoria políticas, métodos e sistemas
de atuação no mercado;

(iv)

designar Diretor ou Diretores para desempenhar atividades específicas,
especiais ou projetos;

(v)

aprovar a indicação de pessoas aos cargos de gerente previstos no Plano de
Carreira do Pessoal Técnico Administrativo;

(vi)

aprovar, abrir e movimentar contas bancárias em conjunto com outro Diretor;

(vii)

conduzir as atividades sócias para o bom cumprimento do Estatuto e
deliberação das Assembleias Gerais;

(viii)

requerer, quando for o caso, ao órgão da administração pública competente
autorizações para a criação, funcionamento e aprovação de cursos de qualquer
natureza; e

(ix)

coordenar a área jurídica da Companhia e suas controladas.

Parágrafo 2º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
(i)

responsabilizar-se pela prestação de informações ao público investidor, à CVM
e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem
como às entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo
atualizados os registros da Companhia nessas instituições;

(ii)

representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de valores e demais
entidades do mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes
aos investidores, ao mercado em geral, à CVM e à B3;

(iii)

manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; e
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(iv)

outras funções estabelecidas em lei e na regulamentação vigente.

Parágrafo 3º - Compete ao Diretor Financeiro e Administrativo:
(i)

substituir o Diretor Presidente;

(ii)

coordenar a movimentação financeira da Companhia;

(iii)

administração das áreas administrativas, recursos humanos e financeiros da
Companhia e suas controladas;

(iv)

elaborar o orçamento anual e submetê-lo à apreciação da Diretoria;

(v)

implementar os planos e orçamentos determinados pelo Conselho de
Administração ou pelos acionistas, especialmente quanto aos investimentos e
despesas da Companhia;

(vi)

implementar procedimentos previamente aprovados pelo Conselho de
Administração para aprovação de pagamentos, desembolsos e/ou assunção de
obrigações pela Companhia;

(vii)

movimentar contas bancárias em conjunto com outro Diretor; e

(viii)

prestar aval em nome da Companhia em conjunto com outro Diretor, observado
o disposto nos Acordos de Acionistas da Companhia.

Parágrafo 4º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução, como permitido por lei.
Parágrafo 5º - O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser cumulado por outro
Diretor da Companhia.
Artigo 22 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as reuniões serão presididas pelo Diretor
Presidente ou, na sua ausência, pelo Diretor que na ocasião for escolhido pela maioria dos membros.
Parágrafo 1° - As reuniões da Diretoria serão realizadas na sede social da Companhia, e as
respectivas convocações poderão ser efetuadas por qualquer Diretor.
Parágrafo 2° - As convocações serão efetuadas por escrito e deverão conter a data da reunião
e ordem do dia. As convocações deverão ser encaminhadas com antecedência mínima de 2
(dois) dias da data do evento, por carta ou e-mail, todos com comprovação de recebimento.
Parágrafo 3° - As reuniões da Diretoria somente serão instaladas e validamente deliberarão
com a presença da maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus
cargos.
Parágrafo 4° - As deliberações da Diretoria serão adotadas por maioria de votos dos Diretores
presentes à reunião, não havendo voto de desempate.
Artigo 23 - A Diretoria tem os poderes para praticar os atos necessários à consecução do objeto social,
observados os limites deste Estatuto Social, competindo-lhe especialmente:
(i)

o exercício das atribuições que a lei e este Estatuto Social lhe conferem para assegurar
o pleno e regular funcionamento da Companhia e das suas controladas, coligadas e
divisões de negócios;
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(ii)

apresentar, anualmente, até o encerramento de cada exercício social, à apreciação do
Conselho de Administração, proposta de orientação geral dos negócios da Companhia,
de suas controladas e das divisões de seus negócios, relativa ao exercício seguinte,
incluindo:
(a)

a estratégia empresarial das divisões de negócios da Companhia e de suas
controladas e coligadas;

(b)

a estrutura operacional dos negócios, indicando o Diretor que deverá ser
responsável pelo acompanhamento de cada uma das suas divisões;

(c)

o orçamento e plano de metas de cada divisão de negócios;

(d)

a política de investimentos e desinvestimentos de cada divisão de negócios;

(e)

a remuneração dos gestores de cada divisão de negócios;

(f)

a estrutura de capital necessária à execução do orçamento e plano de metas de
cada divisão de negócios; e

(g)

planejamento de pagamento de juros sobre o capital próprio.

(iii)

apresentar, anualmente, nos 3 (três) meses seguintes ao encerramento do exercício
social, à apreciação do Conselho de Administração e dos acionistas, o seu relatório e
demais documentos pertinentes às contas do exercício social, bem como proposta para
destinação do lucro líquido, observadas as imposições legais e o que dispõe o Capítulo
VI deste Estatuto Social;

(iv)

elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações
financeiras;

(v)

a eleição e destituição dos administradores das sociedades controladas e coligadas de
acordo com as indicações feitas pelo Conselho de Administração;

(vi)

abrir e encerrar filiais, depósitos, escritórios ou representações em qualquer localidade
do País e do exterior, conforme evolução do plano de negócios e metas atingidas
indicarem ser necessário;

(vii)

abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento;

(viii)

transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações,
fazer aplicações de recursos, adquirir, onerar e alienar ativos e conceder garantias,
assinando os respectivos termos e contratos;

(ix)

representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante
quaisquer terceiros, incluindo repartições públicas ou autoridades federais, estaduais
ou municipais; e

(x)

cumprir as demais atribuições que lhe sejam estabelecidas pelo Conselho de
Administração da Companhia, pela lei e por este Estatuto Social.

Artigo 24 - A representação da Companhia, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, perante
quaisquer terceiros e órgãos ou repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem como a
assinatura de escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento,
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contratos em geral e quaisquer outros documentos ou atos que importem em responsabilidade ou
obrigação para a Companhia ou que exonerem a Companhia de obrigações para com terceiros,
incumbirão e serão obrigatoriamente praticados:
(i)

por 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador, agindo isoladamente, para atos e medidas
rotineiras ou necessárias para o cumprimento das leis aplicáveis e para a manutenção
da regularidade da Companhia perante as autoridades governamentais, incluindo: (a)
realizar atos administrativos perante órgãos federais, estaduais, e municipais; e (b)
assinar documentos e correspondências e realizar atos de rotina administrativa da
Companhia perante terceiros; ou

(ii)

por 2 (dois) Diretores agindo em conjunto, ou 1 (um) Diretor agindo em conjunto com 1
(um) procurador com poderes especiais, em qualquer transação obrigando a
Companhia a qualquer compromisso, obrigação ou responsabilidade de qualquer valor.

Parágrafo Único - As procurações outorgadas em nome da Companhia serão
necessariamente firmadas por 2 (dois) Diretores e deverão especificar os poderes conferidos,
os quais terão validade de, no máximo, 1 (um) ano, exceto as procurações cuja finalidade seja
a representação em processos judiciais ou administrativos, que poderão ser por prazo
indeterminado, ou, ainda aquelas relacionadas à garantias apresentadas em operações
realizadas no âmbito do mercado financeiro ou de capitais, que poderão ser pelo prazo fixado
até a data da liquidação do respectivo contrato de financiamento.
Artigo 25 - Não é permitido o uso da denominação social em documentos de favor e estranhos aos
objetivos sociais, tais como cartas de fiança, avais ou endossos a terceiros, salvo em benefício das
controladas da Companhia no curso normal de seus negócios.
Artigo 26 - Quaisquer atos de qualquer Diretor, procurador, empregado ou agente que possa envolver
a Companhia em obrigações relacionadas a negócios ou transações estranhas ao objeto social, são
expressamente proibidos e devem ser considerados nulos e ineficazes em relação à Companhia.
Artigo 27 - A Companhia deverá encaminhar mensalmente aos membros do Conselho de
Administração, ou sempre que solicitado por eles, um relatório financeiro sobre a situação da
Companhia e de suas controladas.
SEÇÃO IV
COMITÊ DE AUDITORIA
Artigo 28 - O Comitê de Auditoria é órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de
Administração, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho de
Administração.
Parágrafo Único - O Comitê de Auditoria deve adotar um regimento interno, aprovado pelo
Conselho de Administração, que disciplinará detalhadamente as funções do Comitê de
Auditoria, bem como seus procedimentos operacionais, definindo, ainda, as atividades do
coordenador do Comitê de Auditoria.
Artigo 29 - O Comitê de Auditoria será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos pela maioria
simples do Conselho de Administração, sendo que ao menos 1 (um) membro será conselheiro
independente e outro tenha reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.
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Parágrafo 1º - O mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular ambas as características
referidas no caput.
Parágrafo 2º - As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria estão definidas em seu regimento
interno, aprovado pelo Conselho de Administração.
Artigo 30 - Compete ao Comitê de Auditoria, entre outras matérias:
(a)

opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(b)

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;

(c)

acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da
Companhia;

(d)

avaliar e monitorar as exposições de risco da companhia;

(e)

avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da Companhia, incluindo a Política de Transações entre Partes
Relacionadas;

(f)

possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento
de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e
códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção
do prestador e da confidencialidade da informação; e

(g)

emitir parecer de aprovação relativo às operações com partes relacionadas, sendo que
o Comitê de Auditoria deverá recomendar apenas operações com partes relacionadas
consideradas equitativas e em condições de mercado.
CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL

Artigo 31 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, o qual funcionará em caráter não permanente e
somente será instalado mediante deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, de
acordo e nas hipóteses previstas em lei.
Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Fiscal farão jus à remuneração que lhes for fixada em
Assembleia Geral.
Parágrafo 2° - Os membros do Conselho Fiscal devem tomar posse de seus cargos mediante
assinaturas do termo de posse que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória
de que trata o artigo 48 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis, lavrado em um livro próprio, e devem permanecer em seus cargos até a eleição de
seus sucessores.
Artigo 32 - O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por, no mínimo 3 (três) e, no máximo,
5 (cinco) membros efetivos, e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar
a instalação do órgão, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos
em lei.

117

17

Parágrafo Único - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo
suplente ocupará seu lugar.
Artigo 33 - Os membros do Conselho Fiscal serão pessoas físicas residentes no Brasil, os quais não
podem ser acionistas ou administradores da Companhia e devem preencher todos os requisitos legais
para ocupar o cargo, inclusive qualificação profissional mínima, conforme requerido pela Lei das
Sociedades por Ações e suas subsequentes alterações.
Parágrafo Único - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da
Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia (“Concorrente”), estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa
que: (i) for empregada, sócia, acionista ou membro de órgão da administração, técnico,
consultivo ou fiscal de Concorrente ou de Controlador, Controlada ou sociedade sob Controle
comum com Concorrente; (ii) for cônjuge ou parente até segundo grau de sócio, acionista ou
membro de órgão da administração, técnico, consultivo ou fiscal de Concorrente ou de
Controlador, Controlada ou sociedade sob Controle comum com Concorrente; e (iii) for
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em
magnitude que implique perda de independência.
Artigo 34 - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo
indelegáveis as funções de seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fiscal deverá ser
elaborado, discutido e votado por seus membros na primeira reunião convocada após a sua instalação.
CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS
Artigo 35 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano,
ocasião em que o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados
de acordo com os prazos e demais condições previstas na legislação aplicável.
Parágrafo Único - As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas, na
forma da legislação aplicável, por auditor independente, devidamente registrado na CVM.
Artigo 36 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados, se houver, e a provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O prejuízo
do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela
reserva legal, nessa ordem. O lucro líquido deverá ser alocado na seguinte forma:
(i)

5% (cinco por cento) serão destinados para a reserva legal, que não excederá 20%
(vinte por cento) do capital social;

(ii)

o montante correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) será distribuído aos
acionistas como dividendo mínimo obrigatório, observadas as demais disposições deste
Estatuto Social e a legislação aplicável; e

(iii)

o saldo remanescente após as deduções previstas nos itens (i) e (ii) acima serão
alocadas conforme deliberação da Assembleia Geral, na forma da legislação aplicável.

Artigo 37 - A Companhia poderá:
(i)

levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à
conta do lucro apurado, dos lucros acumulados e da reserva de lucros;
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(ii)

levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir dividendos
intercalares, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício
social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo 182,
parágrafo 1°, da Lei das Sociedades por Ações; e

(iii)

pagar ou creditar a seus acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital
próprio, os quais serão imputados ao valor do dividendo obrigatório, passando a integrálos para todos os efeitos legais.

Parágrafo Único - As distribuições mencionadas no caput do artigo 33 deverão observar o
limite máximo de distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do respectivo
exercício e a política de dividendos aprovada pelos acionistas.
Artigo 38 - Por meio de proposta do Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral,
a Companhia poderá pagar ou creditar a seus acionistas juros sobre capital próprio respeitados limites
e regras impostos pela legislação aplicável.
Artigo 39 - Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre capital próprio que não forem
reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos contados da data em que foram colocados à disposição
dos acionistas.
CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E
SAÍDA DO NOVO MERCADO
Artigo 40 - A alienação direta ou indireta de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, de que o
Adquirente do Controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as
ações de emissão da Companhia e de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e
os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado
de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.
Parágrafo 1º - Após qualquer operação de alienação de Controle da Companhia e da
subsequente realização de oferta pública de aquisição de ações referida no artigo 40 deste
Estatuto Social, o Adquirente, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para
recompor, dentro de 18 meses subsequentes à aquisição do poder de controle, o percentual
mínimo de ações em circulação previsto no Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 2º - Para fins deste Estatuto Social, os termos com iniciais maiúsculas terão os
seguintes significados:
(a) “Adquirente” significa qualquer pessoa que não seja um Acionista Controlador (incluindo,
sem limitação, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira
de títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio
ou com sede no Brasil ou no exterior), ou Grupo de Acionistas, para quem o Acionista
Controlador Alienante transfira as ações de Controle em uma alienação de Controle da
Companhia.
(b) “Acionista Controlador” significa o(s) acionista(s) ou Grupo de Acionistas que exerça(m) o
Poder de Controle da Companhia.
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(c) “Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove a
alienação de Controle da Companhia.
(d) “Ações em Circulação” tem o significado que lhe é atribuído no Regulamento do Novo
Mercado.
(e) "Poder de Controle” (bem como seus termos correlatos, “Controle”, “Controlador”, “sob
Controle comum” ou “Controlada”) significa o poder efetivamente utilizado por acionista de
dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma
direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida.
(f) “Derivativos” – significa quaisquer derivativos liquidáveis em ações de emissão da
Companhia e/ou mediante pagamento em moeda corrente, negociados em bolsa, mercado
organizado ou privadamente, que sejam referenciados em ações ou qualquer outro valor
mobiliário de emissão da Companhia.
(g) “Grupo de Acionistas” - significa o grupo de duas ou mais pessoas que não sejam Acionistas
Controladores e que sejam (a) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer
natureza, inclusive acordo de acionistas, seja diretamente ou por meio de sociedades
Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (b) entre os quais haja relação de
Controle entre si; ou (c) que estejam sob Controle comum; ou (d) administradas ou geridas pela
mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou (e) tenham
em comum a maioria de seus administradores.
(h) “Outros Direitos de Natureza Societária” significa (i) usufruto ou fideicomisso sobre as ações
de emissão da Companhia, (ii) opções de compra, subscrição ou permuta, a qualquer título,
que possam resultar na aquisição de ações de emissão da Companhia; ou (iii) qualquer outro
direito que lhe assegure, de forma permanente ou temporária, direitos políticos ou patrimoniais
de acionista sobre ações de emissão da Companhia.
(i) “Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser
determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou
com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM.
Artigo 41 - Qualquer Adquirente que adquira ou se torne titular de ações de emissão da Companhia
em quantidade igual ou superior a 24% (vinte e quatro por cento) deverá, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações em
quantidade igual ou superior a 24% (vinte e quatro por cento) do total de ações de emissão da
Companhia, realizar ou solicitar o registro de, conforme o caso, uma oferta pública de aquisição (“OPA”)
da totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na regulamentação
aplicável da CVM, o Regulamento do Novo Mercado, outros regulamentos da B3 e os termos deste
artigo 41.
Parágrafo 1º - A OPA deverá ser:
(i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia;
(ii) efetivada em leilão a ser realizado na B3;
(iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no parágrafo 2º deste artigo 41;
e
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(iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na OPA de ações de emissão
da Companhia.
Parágrafo 2º - O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da Companhia será
definido em laudo de avaliação elaborado de acordo com o disposto e seguindo os
procedimentos previstos no artigo 40 deste Estatuto Social, não podendo ser inferior ao
equivalente a 100% (cem por cento) do maior entre os seguintes valores: i) média ponderada,
por volume de negociações, dos 90 (noventa) últimos pregões antecedentes à data do evento
de que trata o caput do presente artigo; ii) valor da ação na última Oferta Pública de Aquisição
de Ações realizada e efetivada nos 24 (vinte e quatro) meses antecedentes à data do evento
de que trata o caput do presente artigo; e iii) valor econômico da Companhia, apurado com
base na metodologia de fluxo de caixa descontado.
Parágrafo 3º - A realização da OPA mencionada no caput deste artigo não excluirá a
possibilidade de outro acionista da Companhia formular uma OPA concorrente, nos termos da
regulamentação aplicável.
Parágrafo 4º - A realização da OPA mencionada no caput deste artigo poderá ser dispensada
mediante voto favorável de acionistas reunidos em Assembleia geral especialmente convocada
para este fim, observadas as seguintes regras:
(i) a referida Assembleia geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de
acionistas representando mais da metade do capital, e em segunda convocação instalar-se-á
com qualquer número de acionistas;
(ii) a dispensa de realização da OPA será considerada aprovada com o voto da maioria simples
dos acionistas presentes, seja em primeira ou segunda convocação; e
(iii) não serão computadas as ações detidas pelo Acionista ou Grupo de Acionistas Adquirente
para fins do quórum de deliberação, conforme item “ii” acima.
Parágrafo 5º - O Acionista Adquirente estará obrigado a atender as eventuais solicitações ou
as exigências da CVM e/ou da B3 relativas à OPA, dentro dos prazos máximos prescritos na
regulamentação aplicável.
Parágrafo 6º - Na hipótese de o Acionista Adquirente não cumprir com as obrigações impostas
por este artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos máximos (i) para a
realização ou solicitação do registro da OPA, ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações
ou exigências da CVM e/ou da B3, o Conselho de Administração da Companhia convocará
Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Adquirente não poderá votar, para
deliberar a suspensão do exercício dos direitos do Acionista Adquirente que não cumpriu com
qualquer obrigação imposta por este artigo, conforme disposto no artigo 120 da Lei das
Sociedades por Ações.
Parágrafo 7º - Qualquer Acionista Adquirente que adquira ou se torne titular de outros direitos,
inclusive (i) Outros Direitos de Natureza Societária sobre quantidade igual ou superior a 24%
(vinte e quatro por cento) do total de ações de emissão da Companhia, ou que possam resultar
na aquisição de ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 24% (vinte
e quatro por cento) do total de ações de emissão da Companhia, ou (ii) Derivativos que deem
direito a ações da Companhia representando 24% (vinte e quatro por cento) ou mais das ações

121

21

da Companhia, estará obrigado igualmente a, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da data de tal aquisição ou do evento a realizar ou solicitar o registro, conforme o caso, de uma
OPA, nos termos descritos neste artigo 41.
Parágrafo 8º - As obrigações constantes do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações e
do artigo 40 deste Estatuto Social não excluem o cumprimento pelo Acionista Adquirente das
obrigações constantes deste artigo 41.
Parágrafo 9º - O disposto neste artigo 41 não se aplica na hipótese de uma pessoa tornar-se
titular de ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 24% (vinte e
quatro por cento) do total das ações de sua emissão em decorrência (i) da incorporação de uma
outra sociedade pela Companhia, (ii) da incorporação de ações de uma outra sociedade pela
Companhia (iii) do cancelamento de ações em tesouraria, (iv) do resgate de ações; ou (v) da
subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido
aprovada em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, convocada pelo seu Conselho de
Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de
emissão das ações com base em Valor Econômico obtido a partir de um laudo de avaliação
econômico-financeiro da Companhia realizada por instituição ou empresa especializada com
experiência comprovada em avaliação de companhias abertas.
Parágrafo 10º - Para fins do cálculo do percentual de 24% (vinte e quatro por cento) do total
de ações de emissão da Companhia descrito neste artigo, não serão computados os
acréscimos involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em
tesouraria ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações. No
entanto, uma vez atingido percentual igual ou superior a 24% (vinte e quatro por cento) do total
de ações de emissão da Companhia em decorrência de acréscimo involuntário, qualquer
acréscimo voluntário subsequente de participação acionária implicará na obrigatoriedade de
realização de OPA pelo respectivo acionista ou Grupo de Acionista.
Artigo 42 - Na hipótese de não haver Acionista Controlador, qualquer acionista Adquirente que atingir,
direta ou indiretamente, participação em Ações em Circulação igual ou superior a 5% (cinco por cento)
do capital social da Companhia, e que deseje realizar uma nova aquisição de Ações em Circulação,
estará obrigado a realizar cada nova aquisição na B3, vedada a realização de negociações privadas
ou em mercado de balcão.
Artigo 43 - O laudo de avaliação mencionado no artigo 41 deste Estatuto Social deverá ser elaborado
por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao
poder de decisão da Companhia, de seus administradores e controladores, devendo o laudo também
satisfazer os requisitos do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, e conter a
responsabilidade prevista no artigo 8º, parágrafo 6º da Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 44 - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a B3 determinar que os valores
mobiliários emitidos pela Companhia tenham a sua negociação suspensa no Novo Mercado em razão
do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado, o Presidente do
Conselho de Administração deverá convocar, em até 2 (dois) dias da determinação, computados
apenas os dias em que houver circulação dos jornais habitualmente utilizados pela Companhia, uma
Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre como sanar o descumprimento das obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia
do Novo Mercado.
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Parágrafo 1º - Caso a Assembleia Geral Extraordinária referida no caput deste artigo não seja
convocada pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo estabelecido, a mesma
poderá ser convocada por acionista da Companhia, no prazo previsto nas alíneas “b” e “c” do
artigo 123 da das Sociedades por Ações.
Parágrafo 2º - Os Administradores da Companhia deverão sanar o descumprimento das
obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado no menor prazo possível ou em novo
prazo concedido pela B3 para esse fim, o que for menor.
Artigo 45 - É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando a mais de uma
das finalidades previstas neste Capítulo VII, no Regulamento do Novo Mercado, na Lei das Sociedades
por Ações, ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os
procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de aquisição e não haja prejuízo para os
destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.
Artigo 46 - A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição
de ações para cancelamento de registro de Companhia Aberta, no Regulamento do Novo Mercado ou
na regulamentação emitida pela CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer
acionista, terceiro e, conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso,
não se eximem da obrigação de realizar a oferta pública de aquisição, mencionada nesta cláusula,
assim como das responsabilidades dela decorrentes, até que a mesma seja concluída com observância
das regras aplicáveis.
Parágrafo Único - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos destinatários das ofertas
públicas previstas neste Estatuto.
CAPÍTULO VIII
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 47 - A Companhia será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei ou por deliberação da
Assembleia Geral, que será o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar o
liquidante e, se julgar necessário, instalar o Conselho Fiscal durante o período de liquidação, fixandolhes a remuneração.
CAPÍTULO IX
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Artigo 48 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e
suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada à ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal, e, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei n° 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, conforme alterada (Lei do Mercado de Valores Mobiliários), Lei das Sociedades por
Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado
de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação do Novo Mercado.
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CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 49 - Os casos omissos serão regulados pelas disposições vigentes aplicáveis da Lei das
Sociedades por Ações.
Artigo 50 - A Diretoria deverá sempre se certificar de que os contratos com partes relacionadas,
Acordos de Acionistas e investimento e programas de opções de aquisição de ações ou de outros
títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia fiquem à disposição dos acionistas ou sejam
prontamente disponibilizados quando solicitados.
Artigo 51 - A Companhia observará os Acordos de Acionistas arquivados em sua sede, na forma do
artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, sendo expressamente vedado ao Presidente das
Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Administração acatar declarações de voto de
qualquer acionista signatário ou administrador vinculado aos Acordos de Acionistas, que tenha sido
proferida em desacordo com os seus respectivos termos, sendo também expressamente vedado à
Companhia aceitar e proceder à transferência de ações ou outros valores mobiliários em
descumprimento ao previsto nos Acordos de Acionistas.
Artigo 52 - Este Estatuto Social rege-se pela Lei das Sociedades por Ações. Os casos omissos neste
Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a
Lei das Sociedades por Ações, respeitado o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 53 - A Companhia observará, no que aplicável, as regras de divulgação de informações previstas
na regulamentação da CVM e nas normas da B3, aplicáveis a companhias listadas em geral e no Novo
Mercado, em particular.
Artigo 54 - As disposições contidas nos artigos 1°, parágrafos 1°, 2° e 3°, 7°, 14, parágrafo 1°, parte
final, e parágrafo 2°, 15, parágrafos 2° e 3°, 19, itens (xxiv) e (xxviii) e parágrafos 1° e 2°, 20, caput
(com relação ao Diretor de Relações com Investidores), 21, parágrafo 2° e 9°, 29, parágrafo 2°,
capítulos VII e IX deste Estatuto Social, assim como a natureza de companhia aberta, somente terão
eficácia a partir da data de concessão do registro de companhia aberta da Companhia pela CVM.
*****
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA EM 5 DE
OUTUBRO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA

125

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

126

..

. :··· .·· ...
..
.:. .: ..···
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CNPJ/ME n• 62 984.091/0001·
NIRE 35.300.418.000

JUCESP PROTOCOLO

0.847 .504/20-7

0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 OE OUTUBRO DE 2020

1

DATA, HORA E LOCAL: No dia 05 de outubro de 2020, às 09h00 horas, na sede social da
Cruz.elro do Sul Educacional S A ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua César Galeno, n• 432 a 448, Tatuapé, CEP 03071-000.

2

PRESENÇAS. Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme assrnaturas no Livro de Presença de Ac1011islas.

3

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publtcação do edital de convocação nos termos do arugo
124. parágrafo 4", da Lei n• 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada r Lel das
Sociedades por Ações·)

4

MESA. Verificado o quórum para Instalação da Assembleia, a mesa foi compQsla pelo
Presidente, Sr. Hermes Ferreira Figueiredo, e pelo Secretàrio, o Sr António Cavalcand Júnior

5

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:

6.1

Em Assembleia Geral Ordlnarta:

6.2

(1)

tomar conhecimento da renúncia de todos os membros efetivos e suplentes do
Conselho de Administração da Companhia;

(H)

alteração da composição do número de membros do Conselho de Administração da
Companhia;

(11i)

eleiçllo dos membros do Conselho de Administração da Companhia,

Em Assembleia Geral Extraordinéne
(i) remuneração global do conselho de administração e da diretoria estatutária para o
exercicio social de 2020,

(íl) reforma e consolidação do estatuto social da Companhia para adapté4o és
exigências legais e regulamentares apllcâveis âs companhias abertl1S e és regras do
segmento especial de listagem da 83 S A. - Brasil, Bolsa, Balcao ("B3") denominado
Novo Mercado ('Novo Mercado") constantes de seu regulamento de llstagem
r Regulamento do Novo Mercadoº), e, aínda, caso aprovada a matéria no Item 5 1(ii),
alterar a composição do número de membros do Conselho de Administração da
Companhia;
(iií)autorização para a administração oa Companhia realizar a abertura de capital da
Companhia e submissão do pedido de registro de emíssora de lllllores mobíllanos,
categoria "A". perante a Com1ss4o de Valores Mobiliános ("CVM"), nos termos da
Instrução da CVM n• 480, de 29 de dezembro de 2009, conforme alterada r 1nstruç~

1

CVM 480');
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(iv}sub!Tlissao à B3.(a)<lo pedllló' dll reglstro"fie-(,m1ssora perante a B3 e adesao da
Companhia ao Novo Mercado, e (b) do pedido de admissão à negoclaçto das ações de
emissão da Companhia na B3.
(v) realizaçao da oferta pública (primàr13 e secundária) de ações ordinárias de emissão
da Companhia (ºAçõesº). a ser realizada no Brasil. em mercado de batcao não
organízado, nos termos da lnstruçao da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (' Instrução CVM 400' ) e demais normativos aplicáveis, com esforços
de cotocaçao das Ações no exterior ("Oferta");
(vl)autortzaçao para que a admlnlstraçao da CompanhlP tome iodas as medidas
necessárias (a) à obtenção do registro como emissor de valores moblliérlo categoria "Aº
e do registro da Oferta, ambos perante a CVM, e da autorizaçao pela B3 para aderir ao
Novo Mercado; (b} ao aumento de capi1al social a ser realizado no contexto da Ote11a:
(e) à lixaçao do preço de emissão das Açiões objeto da Oferta; (d) à aprovaçao dos
prospecros preUmlnar e definltJVo e dos offenng metn0(3nda relacionados à 011trta, (e) à
aprovaçao de todos os termOS e condições da Oferta. inc:lu1ndo a celebração de todos
os contratos e atos relacionados ti Oferta: e (f) à definição à des~nação dos recursos
lfquidos obtidos pe!a Companllla por meío da Oferta
6

DELIBERAÇÕES: Após anélise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram
aprovadas. por unanimidade de votos e sem ressalvas:

6.1

Em Assembleia Geral Ordinária:

(1)

tomar conhecimento do pedido de renúncia de todos os membros efetivos e suplentes
do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia que ficam
arquivadas na sede social da Companhia, a saber:
(a)

Hermes Ferreira Figueiredo. brasileiro, casado, professor, Inscrito no
CPF/ME sot> o n• 004 946,158-34, portador da carteira de Identidade
RG n• 2 655 493-8 SSP/SP, residente e domlciUado na Cidade de São
Paulo/SP, com escntóno profissional na Rua Cesário GaJeno, n• 432
a 446, Tatuapé, CEP· 03071.000, São Paulo/SP, ao cargo de membro
efetivo do Conselho de Administraçao;

(b)

Patrlcla Ferreira Figueiredo, brasiíeira, divorciada , publlcllária,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.181,042-6 SSP/SP,
lnscnta no CPF/ME sob o nº 167.793.518-90, residente e domlclllado
na Cidade de sao Paulo/SP, com escritório profissional na Rua
Cesário Galeno, n• 432 a 448, Tatuapé, CEP: 03071-000, São
Paulo/SP, ao cargo de membro suplente do Conselho de
Administração:

(C)

Débora Ferreira Flguelredo, brasíleira, casada, relações públicas,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.919.911-8 SSP/SP,
inscnta no CPF/ME sob o nº 187 005.328-19, residente e domocff,ado
na Cidade de 5ao Paulo/SP, com escritório profissional na Rua
Cesário Galeno, n• 432 a 448, Tatuapé, CEP· 03071-000, São
Paulo/SP, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;

(d)

Oagmar Rollo Figueiredo, brasileira, casada, professora, Inscrita no
CPF/ME sob o nº 187.005.368-06 e portadora da carteira de
identidade RG nº 3.697.556-4 SSP/SP, residente e d o , , na
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CklaOe de SAO'PIMdSP, =lli!?Si:m6rlo profissional na Rua Cesário
Galeno, n• 432 a 448, Tatuapé. CEP- 03071-000, São Paulo/SP. ao
cargo de membro suplente do Conselho de Admlnlsnçao.
(e)

Fernando Padove,e, brasdeiro. casado, eml)(esério, Inscrito no
CPF/ME sob o n• 146.261 .778-67 e portador da carteira de Identidade
RG n• 17,027.020-8. residente e domlclliado na Cidade de Sao
PaulolSP, com escr1t0rlo profissional na Rua Cesarlo Galeno, n• 432
a 448, Tatuapé, CEP: 03071-000, São Paulo/SP, ao cargo de membro
efetivo do Conselho de Administração;.

(f)

Carlos Alberto Nogueira Pires da SIiva, brasíleiro, divorciado.
empreséno, portador da cédula de Identidade RG nº 57 888.311-9
SSP/SP, lnscmo no CPF/ME sob o n• 001232 687•96, residente e
domlcll,ado na Cidade de São Paulo/SP, com escritóno profisslonal na
Rua Coronel Oscar Porto, n° 208, bloco A. Apartamento n• 241 .
Paralso, CEP 04003-000, Sao Paulo/SP, ao cargo de membro efebVo
do Conselho de Administraça<,;

(g)

Wolfgsng Stepha_n SchwerdUe, aJemao, casado, economista.
Inscrito no CPF/ME sob o n• 236.803.718-70 e portador da carteira de
Identidade para estrangeiros RNE nº G017681-3, emitida pela
CGPI/OIREX/OPF, residente e domiciliado na Cidade de Sao
Paulo/SP, com escrUOrio profissional na Avenida Cidade Jardim, 803,
7° andar, parte, Jardim Paulistano, CEP: 01453-000, sao PaulolSP,
ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e

(h)

Vltor da SIiva Alvas, brasileiro, casado, engenheiro, Inscrito no
CPF/ME sob o nº 766 170.922-87 e portador da carteira de identidade
RG n• 3 861 .603-9 SSP/SP. residente e domlcíliado na Cidade de sao
Paulo/SP, com escntóno profissional na Avenida Cidade Jardim, n•
803. 1• andar, parte. Jardim Paulistano, CEP 01453-000, Sào
Paulo/SP, ao cargo de membro efelivodo Conselho de Administração.

(i)

Paulo Meneacal Barbosa, brasileíro, casado, engenheiro, portador
da cédula de Identidade RG n• 32.616.286 SSP/SP, Inscrito no
CPF/ME sob o nº 379.843.628-23, residenle e domlcUiado na Cidade
de São Paulo/SP, com escritório profissional na AV'8nlda Cidade
Jardim, n• 803. 7° andar, parte, Jardlm Paulistano, CEP: 01453-000,
São PaulolSP. ao cargo de membro suplente do Conselho de
Administração

(j)

Renato Russo, Italiano, consultor, casado, RNE n• W364684-I,
Inscrito no CPF/ME sob o nº 041.163.508•50, residente e domlclllado
na Cidade e Estado de sao Paulo, na Rua Barão de Bocaina, nº 102, ~
Apartamento 161, sao Paulo - CEP: 01241-020, ao cargo de
Conselheiro Independente do Conselho de Adminlsttaçao.

:

(íl)

a alteração da composição do nOmero de membros do Conselho de Administração da
Companhia, ~ no mln,mo 5 (cinco} e no m.mmo 7 (sete) membros efebvos e igual
nOmero de suplentes, lli.!l! 9 (nove) membros eletivos:
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a eleição dos rri~m~rõ~ efeti~Õs oo-Conselht>' cle·Admlnistração da Companhia, com
mandato unificado de 2 [dois) anos (até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as
contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021), a saber:
a) Hermes Ferreira Figueiredo, brasileiro, casado, professor, Inscrito no
CPF/ME sob o nº 004.946.158-34, portador da Cédula de Identidade RG n•
2.655.493-8 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Sao Paulo/SP,
com escritório profissional na Rua Cesário Galeno, n• 475. Ta1uapé, CEP:
03071-000, sao Paulo/SP;
b) Débora Ferreira Figueiredo, b!'9$il!1ira, casada, relações públicas,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.919.911-8 SSPISP, inscrita no
CPFIME sob o n• 187.005.328-19, residente e domlclliado na C idade de sao
Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Cesário Galeno. n• 475,
Tatuapé, CEP: 03071-000. São Paulo/SP;
c)

Rodrigo Capelato, brasileiro. separado judicialmente, economista, portador
da Cédula de Identidade RG n• 8.659.600-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob
o n• 136.462.558-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP,
com escritório profissional na Rua Indiana, nº 458, Apartamento nº 161,
Brooklln Paulista, CEP: 04562-000, São Paufo/SP;

d) Vftor da Silva Alves, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 3.861 .603-9 SSP/SP, Inscrito no CPF/ME sob o nº
766.170.922-87, residente e domiciliado na Cidade de Sao Paulo/SP, com
escritório profissional na Avenida Cidade Jardim, n• 803, 7°' andar, parte.
Jardim Paulistano, CEP: 01453-000, sao Paulo/SP;
e) Wolfgang Stephan Schwerdtre, alemão, casado, economista, portador da
Cédula de Identidade para estrangeiros RNE nº G017681-3, emitida pelo
CGPI/DIREX/OPF, lnsCffto no CPF/ME sob o nº 2.36.803.718-70 e, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório profissional na
Avenida Cidade Jardim, 803, 7° andar, parte, Jardim Paulistano, CEP: 01453000, São Paulo/SP;

f)

Renato Russo, Italiano, consultor, casado, portador da Cédula, de Identidade
para estrangeiros RNE n• W364684-I, Inscrito no CPFIME sob o nº
041.163.508-50, residente e domiclliado na Cidade e Estado de sao Paulo,
na Rua Barao de Bocaina. nº 102, Apartamento 161, Sao Paulo - CEP:
01241-020;

g) Fernando Padovese, brasTieiro, casado, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG n• 17.027.020-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº
146.261. 778-67 e. residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com
escritório profissional na Rua Cesário Galeno, n475, Tatuapé, CEP: 03071 000, São Paulo/SP:
h) Renato Padovese, brasileiro, divorciado, professor, portador da Cédula de
Identidade RG n• 17.027.019-1 SSP/SP, lnscrilo no CPF/ME sob o n•
151.905.258-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paufo/SP, com
escritório profissional na Rua Cesário Galeno, n• 475, Tatuapé, CEP: 03071•
~
000, São Paulo/SP;
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i)

Carlosiltierto NogOl>lm'f'lres-tiio·SW~~. brasileiro, divorciado, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG n• 57.888.311-9 SSP/SP, Inscrito no
CPFIME sob o nº 001 .232.687-96, residente e domiciliado na Cidade de São
PaulolSP, com escritório profissional na Rua Coronel Oscar Porto, nº 208,
bloco A, Apartamento nº 241 . Paraíso. CEP: 04003.000, São Paulo/SP.

Os acionistas aprovaram a designação dos Srs. Rodrigo Capelato. Renato Russo e
Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva como membros Independentes do Conselho
de Administração da Companhia, tendo em vista que, após a análise de seus
currfculos e hist6ríco profissional, restou verificado o enquadramento dos conselheiros
aos critéríos de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado da
83.
Ato continuo, os acionistas aprovaram a eleição do Sr. Wolfgang Stephan SchwerdUe,
como Presidente do Conselho de Administraçâo. Os acionistas poderão no ãmbito da
Assembleia Geral eleger e destituir os membros do Conselho de Adminlstraçâo a
qualquer tempo, inclusive o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do
Estatuto Social da Companhia e do Acordo de Acionistas.
Os membros do Conselho de Administração ora eleltos tomarão posse mediante a
assinatura dos respectivos termos de posse lavrados na forma da lel e declararam.
para os fins do disposto no artigo 37. Inciso li da lei nº 8.934/94, no artigo 147,
parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367/02 e
no Regulamento do Novo Mercado da 83, não estarem incursos em, qualquer dos
crimes previstos em lei ou nas demais restrições l egais que os impeçam de exercer
administração de sociedade mercantil.

6.2

Em Assembleia Geral Extraordinãria:
(i)

a remuneração global anual dos membros do conselho de administração e da diretoria
da Companhia para o exercício social de 2020, no valor global anual de até
RS 14.000.000,00 (quatorze mílhões de reais); e

(li)

a alteração do estatuto social da Companhi a visando a atender aos requisitos legais
aplicáveis às companhias abertas, bem como às regras do Regulamento do Novo
Mercado, e, ainda, alterar a composição do numero de membros do Conselho de
Administração da Companhia.
Em virtude da deliberação acima, os acioni stas aprovaram a consolida~ do estatuto
social da Companhia, nos termos do Anexo I à esta ata.

(iii)

a autorização para a realização da abertura de capital da Companhia

e,

consequentemente, a submlssao, pela administração da companhia, do ped.ldo de
registro de emissor de valores mobiliários na categoria "A" perante a CVM. nos termos
da Instrução CVM 480 ("Registro de Companhia Abertaº};
(iv)

a submissão à 83 (a) do pedido de registro de emissor da Companhia na 83 e adesão
da Companhia ao Novo Mercado; e (b) do pedido de admissão à negociação das
ações de emissão da Companhia na B3. ficando a administração da Companhia
autorizada a (x) submeter tais pedidos à 83; (y) celebrar com a 83 o Contrato de
Participação do Novo Mercado; bem como (z) tomar todas as medidas necessárias
Junto à B3 com vistas â formalização da adesão ao Novo Mercado e ao cumprimento
de todas as regras previstas no Regulamento do Novo Mercado ("Adesã~o Novo

f \

Mercado");
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(v)

a realização da·6t~rtà que côA.ipr1:enderá'~dls.'Fibulçao pública primária e secundária
de Ações de emissao da Companhia a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, e demais normativos
aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, exclusivamente junto a
investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos
da América, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act of 1933 dos Estados
Unidos da América, em operações isentas de registro previstas no Securities Act, e a
investidores nos demais países. exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América,
em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S do Securities
Ac;t, observalla a leglslaçao ~pli~vel no pai~ de domicilio de cada investidor e, em
ambos os casos, desde que tais investidores estrangeiros sejam registrados na CVM
e que invistam no Brasil, em conformidade com a legislaçao brasileira aplicável. Nao
será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na Securilfes .and E:xchange
Commision dos Estados Unidos da América ou em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capítaís de qualquer outro pais, exceto no Brasil. Nos termos
do artigo 14, parágrafo 2º, da lnstruçao CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme definido abaixo)
poderá ser açrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente
ofertado, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas ("Ações Adicionaisº). Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da lnstruçao
CVM 400, a quantidade de Ações Inicialmente ofertada poderá ser ac,-escida de um
lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze porcento) do total das
Ações Inicialmente ofertado (sem considerar as Ações Adicionais). nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão
destinadas, exclusivamente, para prestaçao dos serviços de establlizaçao de preço das
Ações no ambito da Oferta("Ações do Lote Suplementar'). Nos termos do artigo 172,
inciso 1, da Lei das Sociedades por Ações. não será observado o direito de preferência
dos acionistas da Companhia no aumento de capita! decorrente da Oferta. O preço
de emissão das Ações objeto da Oferta será fixado de acordo com o artigo 170,
parágrafo 1º, inciso Ili , da Lei das Sociedades por Ações. com base no resultado do
procedimento de coleta de intenções de Investimento a ser conduzido pelos
Coordenadores da Oferta (Procedimento de Bookbuilding), em confor.midade com o
artigo 23, parágrafo 1°, e artigo 44, ambos da lnstruçao CVM 400;

(vi)

a autorizaç;!!o para que a administração da Companhia tome todas as medidas
necessárias (a) à obtençao do Registro de Companhia Aberta e à Ad'esão ao Novo
Mercado; (b) ao aumento de capital social a ser realizado no contexto da Oferta: (c) á
fixaçao do preço de emissão das Ações objeto da Oferta; (d) à aprovaçao dos
prospectos preliminar e definitivo e dos offering memorande 11:lacionados à Oferta;
(e) aprovação de todos os termos e condições da Oferta, lncluíndo a ,celebração de
todos os contratos e atos relacionados à Oferta: e (f) á definição á destinação dos
recursos llquidos obtidos pela Companhia por meio da Oferta.

7

LAVRATURA: Foi autolilada, por (unanimidade de votos), a lavratura da presente ata na
forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1° da Lei das Sociedades por
Ações.

8

ENCERRAMENTO; Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral
Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos
os presentes. Mesa: Hermes Ferreira Figueiredo (Presidente) e Antônio Cavalcanti ~ r
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por·

(Secretário). Açlonlstas· Prêsentes:· ~'RCl-W LL'C:.·
seu procurador Onlvaldo Antonio
Chechetto; Fundo de Investimento em Participações Alfa 7, por sua gestora MS Partners
Gestora de Recursos LTDA.: e D2HFP Fundo de Investimento em Participações, por sua
administradora BRL TRUST Investimentos LTDA.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

sao Paulo, 05 de outubro de 2020,

MESA:

~2

....
Hermes Ferreira Figueiredo
Presidente

Antônio Cavalcanti Júnior
Secretário
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ANEXO I À ATA D7' ASSeMSt.aA GERJ.L.aTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2020

Estatuto Social da Companhia
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ESTATUTO SuCIAt
DA CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/ME n' 62.984.091/0001--02
NIRE 35.3.0041800-0

CAPITULO 1
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO

Artigo 1° • A CRUZEIRO 00 SUL EDUCACIONAL S.A, ("C9mp11nhla") é uma sociedade por
ações de capotai aberto. regida pelO presente estatuto social r estatuto Social") e pelas disposições
legais aplicâveís, em especial a Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada de
tempos em tempos ("Lei das Sociedades por Ações") e o Regulamento do Novo Mercado da 83
SA - Brasil, Bolsa, Balcao ('B3" e "Regulamento do Novo Mercado', respectivamente)
Parigrafo 1° - Com a admls~ da Companhia no segmento especial de ítstagem
denomlr111do Novo Marcado. su1eitam-s9 a Companhia, seus acionistas, Incluindo aciOnlstas
controladores. Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando Instalado, ás
disposições do Regulamento do Novo Mercado,
ParAgrafo 2" - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições deste Estatuto Social, nas hipóteses de prejulzo aos dírettos dos destinatários
das -ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.
Parêgrafo 3° • A Companhia, seus Administradores e acionistas deverão observar o
disposto no Regulamenlo para Listagem de Emissores e Admfssão á Negoclaçao de
Valores Mobíliânos, no Manual do Emissor e no Regulamento do Novo Mercado

Artigo 2° • A Companhia tem sua sede social e toro na Cidade de sao Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Cesário Galeno, nº 432 a 448, Tatuapé, CEP 03071--000, local onde lunclona o seu
escritório administrativo, podendo. mediante deliberação do Conselho de Admlnlstra~o. abrir e
exttngufr fihafs . escritórios e representações em qualquer localidade do pals ou no extenor.
Artigo 3° - A Companhia tem por objeto social
(i)

a atuação como agenie residual de prestação de ensino em lodos os nlvels,
axecutando suas atividades na forma do artigo 209, Incisos I e li. da Constituiçao
Federal.

(il)

a administração de atividades de educação Infantil, ensino lundamental, médio,
supletivo, pré-vestibular. superior, profissionalizantes, pós-graduação, cursos llvres
a/ou outras abvldades educacionais correlatas:

(fil)

o desenvolvimento do curso em geral e de extensao universitária e pós-graduação
lato sensu, ministrados de forma presencial e telepresenclal a distância, de cunho
Intensivo e extensivo, oferecidos ao público consumidor ou outros Interessados de
modo direto, por meio presencial ou por melo de qualquer sistema tecnológico de
comunícação de dados diretamente para os consumidores. ou por meio de uma
rede de parceiros, receptores do sinal televisivo ou de qualquer outro sistema de
transmlssao de dados;

(lv)

o oferecimento de cursos de aprendizagem. treinamento gerencial e profissional
preparatórios para carreira Jurfdica, atualização profisslol\al, extensao universJlária.
especializaçao e monógrafos,
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a pr&slaçào de aarvlço de promoção e organização de eventos relecionados ao
setor de educação e cursos:

{v,1

o desenvoMmemo e a amplíação do conte,ldo dos cursos de i>Os11raduação
oferecidos. b<!m CQtTIO o desanvcMmento da novos CU/SOS de pós-graduação /alo
sensu nas diversas âreas do conhecimento. ministrados de forma telepresencíal 6
distància;

(vii)

a prestação de aerviços relatlva a
atividades ccmtlatas:

(víiú)

a adição de material didático, livros e demeis atividades correlatas,

(ix)

a gestão de dlrettos au!Otals de obras írterárias; a prestação de sefViços de
assessoria, consultoria, orientação e assistêncla operacional em gestão empresarial
no setor de educação:

(x)

a realização de atividades de psicologia e p,lcanalise para fins de ensino: e

(X11

a participação em outras sociedades. nacional ou estrangen. na quallClade de s6cla
ou acionista controladora no setor de educação.

CUJSOS,

inclusive c11rsos de IClloma e demais

Artigo 4° - A Companhia tem prazo de duração indeterminado,

CAPITULO li
CAPITAL SOCIAL
Artigo 5' - O capital social da Companhia, localmente subscrito e integraltzado em bens e moeda
corrente nacional. é de RS193.189.n8,70 (cento e noventa e trl>s milhões. cento e oitenia e nove
mil, setecentos e vinte e otto reais e setenta centavos), dividido em 7.633.056 (sete milhões,
seiscentos e trinta a três mil, quatrocentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas
a sem valor nominal
Parágrafo 1° • Cada ação ordinária conrere ao seu lilular o diretto a 1 (um) voto nas
As,;embleías Gerais. A propriedade das ações será comprovada pelo registro existente na
oonta do acionista junto 6 instituição deposffárla.
Parágrafo 2" - As ações serão lndivíslveis em rateção à C<Jmpanhia. Quando a ação
pertencer a maís de uma pessoa, os dírettos a ala conlerklos serão exercidos pelo
representente do condomlnlo.
Parágrafo 3• - Med'iante a aprovaçao prévia da Assambteia Geral e observado o disposto
na Lei das Sociedades po, Ações e nas demais normas aplicévals. a Companhia poder•
ed,iuirir sues próprias ações. Essas ações deverão ser mantidas em tesouraria, alienadas
ou canceladas, conforme for decidido pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de
Adm1111straçào, oonfom1e o caso, nos termos da regulamenteção aprlCável da Comissão de
Valores Moblliérios ('CVM").
Parãgrafo 4° • Fica vedada a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias pala
Companhia.
Artigo ~ - Meá,ante deliberação do Conselho de Adm1n1Jtração da Companhia. o capdal social
poderá s.e r aumentado, independentemente de rerorrna es1atutâria, até o limite de RS
1.800.000.000.000 (Um bílhão e ohocentes milhões de reais);
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Parágrafo 1• • O Conselho de Admlmsuação fixara as condiçõa da emissão, subscnção.
ronna e prazo de in1egrallzaçâo, preço por ação. forma de colocação (pübllca ou pnvada) e
sua distribuição no Pais e/ou no exterior.
Parágrafo 2º. A critério do Conselho de Admlnl&tração, poderá ser realizada emissão, sem
direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o artigo 171, parágrafo 4°. da
Lei das Sociedades por Ações, de ações. debêntures convetSfvels em ações ou bónus de
subscrição, cuia corocação seja felta mediante venda em bolsa de valores ou por subscriçao
püblica, ou ainda mecliante permuta por ;içoes em oferta publica de aquisição de controle,
nos termos estabelecidos em lel, dentro do limite do capital autorizado.
Artigo 7" • As ações da Companhia sao escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de
seus titulares, perante lnsbtuição financeira autorizada pela CVM.
Parágrafo Único - Observados os limites máXimos fixados pela CVM, o custo do serviço
de transferência da propriedade das ações escriturais poderé ser cobrado diretamente do
aclonlsla pela Instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de
ações.
Artigo 8º • Observedo o disposto neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações, os
acaonistas terão direito de preferência para, na proporção de suas partlclpações acionarias,
subscrever ações, bônus de subscnção e valores mobiliários conversl vels em ações emitidos pela
Companhia.
Artigo 9º • A nao Integralização, pelo subscritor, do valor subscrito. nas condições previstas no
bolellm ou na chamada requerida pelo órgao da administração, consbtulrâ, de pleno direito, o
aclOnista remisso em mora, de acordo com os a:tigos 106 e 107 da Lei das Sociedades por Ações.
sujeitando-se o subsoritor ao pagamento do valor em atraso corrigido monelariamente de acordo
com a variaçao do lndlce Geral de Preços ao Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vergas ou
por outro lndice que vier a substitui-lo, na menor periodicidade legalmente admitida, além de Juros
moratórias de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata temporis, e multa correspondente a 10% (dez
por cento) do valor da prestação em atraso, devidamente atuafizada.

CAPITULO Ili
ASSEMBLEIA GERAL OE ACIONISTAS
Artlgo 10 • As Assembleias Gerais reahzar-se.ao: {a) Ofdinariamente. uma vez por ano, nos 4
(quallO) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exerclcio social, para dellberaçao
das matérias previstas em lei; ou (b) extraordinariamente. sempre que os Interesses sociais assim

o exigirem ou quando as disposições deste Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem
deliberação dos acionistas.
'

-1

Parãgrafo Único - A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária
podem ser cumulativamente convOC8das e realaadas no mesmo local. dara e hora, e
Instrumentadas em ata (mica.
Artigo 11 • Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias

Gerais serão convocadas. de acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações, paio
Conselho d e Administração. por meio do seu Presidente ou por doís membros do Conselho de
Administraçao em conjunto, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência em prime'.j
convocaçao e, pero menos, com 8 (Oito) dias de antecedência em segunda convocaçaZ""')

3137

\/

.. . ...
.
Independentemente de qualqbef :5rmalida.1a p;evls18 ,-,esta· Eslatuto Social e na Lei das
Sociedades por Ações, serã considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que
comparecer a totalidade dos acionistas.
Parágrafo 1° - Uma cópia do edital de convocaçao das Assembleias Gerais, Juntamente
com cópia de todo o material de suporte necessário para a análise da ordem do dia prevista
no respectivo edital, será enviada, nos termos dos acordos de acionistas arquivados na
sede da Companhia ("Acordos de Acionistas"), a cada um dos acionistas até o dia útil
img(ljatamente subsequente á primeira convocaçl!o.
Parágrafo 2° - Ressalvadas as eicceçoes prevlst.1$ nll lei, <!$ ~mblelas Gerais somente
serao instaladas e varldamente deliberarao em primeira convocação com a presença de
acionistas que representem, no mlnimo, 1/4 (um quarto) do total das ac,Oes com diretto a
voto representativas do capital social votante e, em segunda convocação, conn qualquer
nümero, sendo que para as delfberações não se computarão os votos em branoo.
Parágrafo 3º • Os aclonislas poderão ser representados em Assembleias Gerais da
Companhia por procurador constJtuldo hã menos de 1 (um) ano e que seja acionista.
aomimstra<IOr da Companhia, advogado. representante da lnsbtulçâo flnanceira ou
administrador de fundos de investimentos que represente os cond0min0$, confonme o caso,
na forma do anlgo 126 da Lei das Soc,edades por Ações.
Parágrafo 4° . Sem preJulzo do disposto no parégrafo 3° acima, o acionista que comparecer
à Assembleia Geral munido dos dOCtJmentos que comprovem sua condição de acionista
referidos no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, até o momento da abertura dos
trabalhos em Assembleia, poderá partlclpar e votar. ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente
Parágrafo s• - As Assembleias Gerais serão presídldas pelo Presidente do Conselho de
AdmintslnlÇào da Companhia ou, na sua aus6ncia, por um acioniSta eleito pela maioria dos
acionistas presentes na Assembleia Geral. O secre!áno da Assembleia Geral será lndícado
pelo Presidente da Assembleia Geral dentre os presentes na Assembleia Geral, acionistas
da Companhia ou não.
Parágrafo 6º . O exercício do direito de voto nos casos especiais de condomínio, Acordo
de Acionistas, usufruto e de ações empenhadas ou alienadas ílduclariamente fica sujeito às
exigências regais especificas e às comprovações estabelecidas em lel.
Parágrafo 7° - Nao poderá votar na Assembleia Geral o acionista com direitos sociais
suspensos na fonna dos artigos 120 e 122. Inciso V. da Lei das Sociedades por Ações
Parágrafo 8" • O acionista não poderá votar nas de[lberações relabvas a laudo de avafi~o
dos bens com que concorrer para o capltal social e à aprovaçllo de suas contas como
administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular ou
em que tiver Interesse conflttante com o da Companhia.

y

Parãg1rafo 9º - Ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das Sociedades por
Ações e nos Acordos de Acionistas, as deliberações das Assembfelas Gerals serão
tomadas por acionistas representando a malona do capital votante presente ti Assembleia

Geral
Parágrafo 100 • As Assembleias Gerais da Companhia somente poderão ser realizadas em
dias üteis, dentro do horário comercial, e na sede social da Companhia, salvo se acionista~
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represenrando 100% (cem j):)í centç)'-do capital -.o--,a►expressamente acordarem de outra
forma.
Parágrafo 11º - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavra<fa eta em
livro próprio, ass111ada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Da ala exualrse-ao certidões ou cópias autênhcas para os fins legals.
Artigo 12 - Além das demais matérias previstas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades
por Ações. e observado o disposto nos Acordos de Acionislas, a Assemblela1 Geral terá
competência para deliberar sobre:

(1)

alteraç6es do êSlatuto social da Companhia;

(ii)

aumento do capilal social da Companhia, exceto se dentro do limite a utorfzado no
artigo 6° deste EslaMo Social, efou emissao de ações ou quaisquer valores
mobíliãrios ou tltulos converslvets em ações da Companhia e de quaiSquer das suas

subsic!iârias,
(ili)

aprovar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;

(IV)

aprovar a realização de oferta pObllca inicial de ações da Companhia ou de suas
subsidiárias;

M

alterações das caracterlsticas. preferências ou vantagens conferidas pelas ações
de emissão da Companhia, bem como criaçao de nova espécie ou classe de ações
da Companhia;

(vi)

redução de capital social da Companhia;

(vil)

aprovar qualquer operaçao de fusão, lncorporaçao (inclusive de ações), cisão ou
qualquer ato de reorganização socfeléna envolvendo a Companhia:

(viii)

delíberar sobre a uanslormaçao, liquidação ou dissolução da Companhia;

(ix)

eleger o íiquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no penodo
de liquidação;

(x)

pedido voluntário de rectiperação Judicial ou extrajudicial, autotalência ou
procedimento de Insolvência da Companhia;

(xi)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;

(xli)

fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Admln Is tração. da
Diretoria e dos membros do Conselho Flscal, se instalado;

(xíli)

atribuir boníflcaçao a ações e decidir eventuais desdobramentos de ações;

(xiv)

detiberar, de acordo com proposta apresentada pela adminlstraçào, sobre a
destinação do lucro do exerclclo e a d1stribuiça.o de dividendos;

(xv)

aprovar qualquer alteração é polltica de distribuição de lucros da Companhia (de
distribuição de 25% do lucro liquido) e de qualquer distribuição da diVldendos em
desacordo com a polllica de distribuição de lucros, nos termos dos respectivos
estaMos sociais ou contratos sociais, conforme o caso;

(xvi)

aprovar qua,squer planos de opções de compra de ações ou planos similares de
incentivo e remuneração de longo prazo para os executivos, administradores e
empregados da Companhia, bem como alteraçao relevante da política d ~
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remuneraçao piJf'd·1:1~·execu\l\lOS; ~mlnls!t'odt1rés e empregados da Companhia e
das suas subsidiárias: e
(xvh)

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Admínistraçao.

Artigo 13 • O Presidente da Mesa deverá observar e fazer cumprir as dlsposlções de quaisquer
Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia, sendo encarregado de não computar
quaisquer votos que venham a ser proferidos em desacordo com as disposições de tais Acordos
de Acionistas.

CAPITULO IV
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO 1
DISPOSIÇÕES COMUNS

Artlgo 14 -A administração da Companhia sera exercida por um Conselho de Administraçao e por
uma Diretoria, na forma da lel e deste Estatuto Saciai

Parágrafo 1° • A posse dos membros do Conselho de Adrrunistraçêo e da Diretoria dar•seâ por termo lavrado em IMO pr6pno, assinado pelo administrador empossado

e

contemplando sua sujeição â cláusula compromlss6ria de que trata o artigo 43 deste
Estatuto Social, dispensada qualquer garantia de gestao, e estará condicionada ao
atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Perigrafo 2° - Os membros do Conselho de Administraçao e da Diretoria devera.o aderir à
Polfbca de Dlvutgaçao de Ato ou Fato Relevante da Companhia e à Potltlca de Negociaçto
de Valores Moblfü!rios da Companhia.
Parigrafo 3° • Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus
substitulos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de
Administração, conforme o caso.
Parágrafo 4° - Observado o disposto na Polltica de Divulgação de Ato ou Fato Relevante,
a Companhía devera divulgar a renü11cia ou a desbtuição dos seus adml11lstradores até o
dia lltll segurnte em que a Companhia for comunicada de referida ren0ncía ou em que for
aprovada refenda desbtulçao.
Parágrafo 5° • A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual para distribuição
entre os administradores e caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da
verba lndlvldualmente
Paralgrafo 6° - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria poderao recebei
panieipação nos lucros, obS8fVêldos os llmltes legais apllcâvels.
Parágrafo 7° • S6 será dispensada a convocação prévia de reunião de qualquer órgão da
administração como condlçllo de sua validade se presentes todos os seus membros. São
considerados presentes os membros do órgão da administração que manifestarem seu voto
por meio da delegação feita em favor de outro membro do respectivo órgão, por voto escrito
antecipado e por voto escrito transmitido por e-maíl ou por qualquer outro meío leglbmo de
comunicação que possa ser comprovada a sua autona e origem, neste caso. alê o
encerramento da respeoova reuniao.
~
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 15 - O Conselho de Administração será composto por, 9 (nove) membros efetivos, acionistas
ou não, residentes no Brasil ou no extelior, toóos eleitos e destiluivels a qualquer tempo pela
Assembleia Geral, observado o disposto nos Acordos de Acionistas. Os membros do Conselho de
Administração eleffos pela Assembleia Geral nao terêo suplentes para os seus cargos eleitos e
dest1tulvels pela Assembleia Geral
Pa ,,grafo 1• • O prazo do mandato dos membros do Conselho de Administração será de
2 ( dois) anos, sendo penmitlda a reele~o Os membros <10 conselho de Adminlsllaçao
poderão ser desa'luldos de seu cargo durante o seu mandato e subsbruldos a qualquer
tempo, observado o disposto nos Acordos de Acionistas.
Par,grafo 2° • Dos membros do Conselho de Administração. no mlnlmo 2 (dois) membros
ou 20% (vinte porcento), o que for maior, deverto ser conselheiros Independentes. os quais
deverão sé-lo expressamente caracterizados com base nos crllérlos e requisitos
estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos
Indicados ao Conselho de Administração como conselheiros Independentes ser delíberada
em Assembleia Geral. sendo também conslderado(s) como lndependente(s) o(s)
conselheiros(s) elelto{s) mediante as faculdade previstas no artigo 141, parágrafos 4° e s•.
da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionísta controlador.

Pa régrafo 3° • Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido 1110 parágrafo
acima, o resultado gerar um nómero fracionário, proceder-se-á ao arredondamento para o
nómero inteiro Imediatamente superior.
Parégrafo 4° • O Conselho de Administração terá um Presidente eleíto pela Assembleia
Geral O Presidente nao terá, além do prOprio voto, o voto de desempate. Cada membro do

Conselho de Administração terá direito a 1 (um} voto nas deliberações do 6rgêo.
Parágrafo 5° - Os cargos de Presidente do Conselho de Admlnlstraçao e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia nao poderao ser acumulados pela mesma
pessoa, exceto nos casos de vacância em que a acumulação dos cargos acima citados
deveré cessar no prazo de 1 (um) ano.
Par6grafo S° • Em caso de vacancia, 1mpedlmenio ou ausência permanente de qualquer

Conselheiro, os membros do Conselho de Admlnlstraç8o remanescentes deverão nomear
substituto, que servira até a primeira Assembleia Geral da Companhia.
Artigo 16 • O Conselho de Admlnlstraçao reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada trimestre e.
extraordinariamente, sempre e â medida que os negócios e Interesses sociais da Companhia assim
o el(Ígirem. O Presidente do Conselho de AQmini$traç8o presidirá as reuniões do Con5elho de
Administração e deverá nomear um dos presentes (o qual nao precisa ser Conselheiro) para atuar \
na qualidade de secretário. A maioria dos membros do Conselho de Administração presentes
decidira quem presidira a reunião. caso o Presidente do Conselho de Administração estiver
ausente, e o substituto deverá Indicar entre os presentes aquele que atuara como secren!rlo da
reuniao.

/
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Parágrafo 1° • As reuniões do Conselho de Admínistração serao convocadas mediante
notificação escrita enviada pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelos demais
membros, confonme o caso, por COIT8io ou e-mail. todos com aviso de recebimento, ao
endereço previamente lndlCado por cada Conselhelro para esse propósito. A notificaçao de
convocaçao conterá lnformai,Oes sobre o local. data, horário e ordem do dia da reunlao ( q ~
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não poderá incluir mat&Nas,genénca,,)~e-será envi~dâ-cóm todos os documentos que serão
objeto de deliberação. A primeira notificaçao de convocação sera enviada com, pelo menos.
5 (cinco) dias úteis de antec:edénçla da data da reunião. e, caso a reunfão nao seja
realizada, nova notificação de segunda convocação será enviada com, pelo menos, 2 (dois)
dias úteis de antecedência da nova data da reunião.
Parãgrafo 2" - Não obstante as formalidades previstas no parágrafo acima, as reuniões do
Conselho de Administração serão consideradas devidamente instaladas e regulares
quando a totalidade de seus membros estiver presente, nos termos do artigo 14, parágrafo
7°, deste Estatuto Social.
Parãgrafo 3º - Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência, videoconferência ou
outros meios de comunicaçáo que permitam a identificação do conselheiro e a comunlcaçáo
simultãnea com as demais pessoas presentes à reunião. Os membros do Conselho de
Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho de Adminlstraçao
deverao expressar seus votos por melo de carta, rac-slmile ou comunicação eletrônica (email) encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração que identifique de forma
inequívoca o remetente e o voto do membro do Conselho de Administração tomado com
base no prévio conhecimento das matérias deliberadas na reuniao. Os membros que nao
puderem participar da reunião por qualquer dos meios acima citados poderão ser
representados na reunião por outro membro do Conselho de Administração mediante
outorga de procuração com poderes especificas.
Parágrafo 4° - Os membros do Conselho de Administração poderão consentir em d ispensar
a reunião e decidir por escrito as matérias que dela seriam objeto. caso col\Siderem que
tais matérias Já foram suficientemente debatidas por qualquer outro meio e contanto que
todos os membros do Conselho de Administração celebrem documento por escrito
formalizando tal consentimento.
Parágrafo 5° - Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos os
membros presentes, observado o disposto no parágrafo 3' acima, devendo serem
arquivadas no Registro do Comércio aquelas que contiverem deliberação destinada a
produzir efeitos perante terceiros.
Parágrafo 6º - Os Diretores deverao fornecer ao Conselho de Administração toda e
qualquer informação requisitada em relação á Companhia e, caso solicitados. deverão
comparecer às reuniões do Conselho de Administração a fim de prestar esclarecimentos.
Parágrafo 7° - Ê vedada a deliberação, pelo Conselho de Administração. de assunto que
não tenha sido íncluldo na notificação de convooação, ressalvado o caso em que todos os
membros do Conselho de Administração compareçam â reunião e concordem em deliberá-

la.
Parágrafo 8° - As reuniões do Conselho de Administração somente poderão ser realizadas
em dias úteis, dentro do horário comercial, salvo se todos os membros do Conselho de
Administração expressamente acordarem de outra forma.

.V

Parágrafo 9'· Nas reuniões do Conselho de Administração (i) um membro do Conselho de
Administração poderá ser representado por outro membro do Conselho de Administração,
bastando, para tanto, que o membro do Conselho de Administração presente mostre
autorização por escrito do membro do Conselho de Administração ausente. autorizaçáo
essa que poderá ser feita via carta, fac-simíle ou outro meio eletrônico anteriormente à
realização da reunião; e (ii) serão válidos os votos proferidos pelo membro do Conselho d ~
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Administração que está~Elf a-isente à: R?uA~o ou-~úi ;,árticipar de forma remota, por meio
de teleconferência ou videoconferência, e que forem transmitidos por fac•slmile ou qualquer
meio eletrônico que possa ser comprovado e desde que o membro do Conselho de
Administração encaminhe o seu voto. por escrito, para os demais membros do Conselho
de Administração até o final do dia da cidade em que a reunião em questão tiver sido
realizada.
Artigo 17 - Ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das Sociedades por Ações. o
disposto no artigo 19, parágrafo primeiro, deste Estatuto Social e nos Acordos de Acionistas. as
deliberações do Conselho de Administração serllo tomadas por maioria de votos dos membros do
Conselho de Administração presentes á réspeetlva reunião.
Artigo 18 - O Conselho de Adminislração, para seu assessoramento, poderá criar comitês
executivos ou consultivos, permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer
assuntos, conforme determinado pelo Conselho de Administração, sempre no Intuito de assessorar
o Conselho de Adminislração em suas alribuiçôes. Os membros de tais comitês, sejam ou não
acionistas, deverão ter experiência especifica nas áreas de competência dos seus respectivos
comitês, e ser eleitos e ter eventual remuneração fixada peio Conselho de Adminislraçâo.

Artigo 19 - Além das matérias previstas na Lei das Sociedades por Ações e em Acordos de
Acionistas, o Conselho de Administração será responsável pela supervisão e fiscalízação da
administração da Companhia e das subsidiárias e terá competência para deliberar sobre:
(i)

convocação das Assembleias Gerais da Companhia quando Julgar conveniente, ou
nos casos previstos neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações;

(li)

alterações no estatuto social ou contrato social. conforme o caso, das subsidiárias
da Companhia;

(iii)

eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar-lhes as atribuições;

(iv)

realização da abertura do capital e oferta publica inicial de distribuição de ações das
subsidiárias da Companhia;

(v)

alteração da polltica de distribuição de lucros das subsidiárias da Companhia e a
declaração de dividendos, ou qualquer outra forma de distribuição de lucros ou
recursos pelas subsidiárias da Companhia, incluindo Juros sobre o capital próprio,
superior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro Uquldo do exerclcio;

(vi)

fiscalizar, supervisionar, aconselhar e apoiar a Diretoria no cumprimento do ob]eto
social da Companhia;

(vii}

aumento do endividamento consolidado da Companhia e suas subsidiárias acima
de 2,8 vezes o EBITDA (lucro antes dos juros, impostos sobre renda Incluindo
contribuição social sobre o lucro liquido, deprecla.ção e amortização) consolidado
da Companhia relativo aos 12 (doze) meses anteriores ao evento em questão,
conforme ajustado pro forma em caso de aquisições ou expansões relevantes no
período;

(viii)

aquisição de participação no capital social de outra sociedade, de grupo de
sociedades ou consórcios. ou de parte substancial dos ativos ou de negócio de
outras sociedades, envolvendo a Companhia ou as suas subsidiárias;

(ix)

aquisição ou constituição de novas subsidiárias que tenham como sócio qualquer
outra pessoa que não a Companhia;
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(x)

celebraçêo de-ncvGS·contra:ils, a~.?ração-oJ' toonlno de operações ou contratos Jà
existentes (desde de que não seja mera renovação de tal$ contratos) com partes
relacionadas da Companhia ou de suas subsldlérias, Incluindo contratos de locaçAo;

(X11

aprovação de locação ou arrendamento de ativos pela CompanhJa ou por suas
subsidiárias que não esteja previsto no orçamento anual e que exceda, em uma ou
mais operações relacionadas, por exerclcio social, R$2.500 000,00 (dois milhões e
quinhentos míl reais),

(xll)

aprovação de desinvestimento, cessão. transferência, criação de quaisquer
gravames ou disposição de ativos pela Companhia ou por suas subsidiárias, em
qualquer caso que exceda, em uma ou mais operações relacionadas, por exerclelo
social. Rs10.ooo.ooo.oo (dez milhões de reais):

(xiíi)

aprovação de qualquer fusão, incorporação (Inclusive de ações). cisão ou qualquer
ato de reorganização socfetãria envolvendo qualquer subsidiária da Companhia;

(x,v)

concessão de qualquer garantia real ou fidejussooa. Incluindo avais e fianças, peta
Companhia ou suas subsidlérlas, em benefício de qualquer terceiro,
Independentemente do valor objeto da garantia, exceto quando tal garantia seja
prestada no cootexto de obngações assumidas pela Companhia ou pelas suas
subsidíárlas que lenham sido aprovadas nos lermos dos Itens (vii), (vlfl) e (xíl) acima;

(xv)

alteração dos negOcios de qualquer subsidiária da Companhia e inicio de qualquer
negOclo que seja materialmente diferente dos negOcios atuais de qualquer
subsidléria da Companhia;

(XVI)

transformação, rtquldação ou dissolução das subsidiárias da Companhia;

(xvií)

pedido voluntário de recuperação judicial ou extrajudicial, autolalência ou
procedimento de Insolvência das subsidiárias da Companhia;

(xviíl)

nomear e destituir o auditor Independente da Companhia e/ou de suas subsidiárias;

(xix)

destinação dos lucros e dístrlbu,ção de dividendos, Inclusive de dnlidendos
lntermedlértos ou Intercalares ou de Juros sobre o capital próprio, ad ref1,rendum da
Assembleia Geral;

(XX)

Indicar os administradores das sociedades controladas pela Companhia;

(xxi)

estabelecer a orientação geral e o direcionamento estra1églco dos negôaos da
Companhia e de suas controladas, aprovando diretrtzes. pofllicas empresariais e
objetlvos básícos:

(xxii)

manífestar-se sobre o relat6no da administração e as contas da Diretona:

(XJciil) a aprovação do orçamento anual e de alterações importantes a ele relaUvas;
(xxiv)

, /

a emissão de ações da Companhia, nos hm1tes autorizados no artigo 6" desr,}K"
Estatuto Social, flxando as condições de emissão, Incluindo o preço e prazo de
lntegrallzaçêo. podendo, ainda, exduir (ou reduzir o prazo para) o direfto de
preferência nas emissões de ações, bõnus de subscrição e debêntures
converslveis, cuja colocação seja feita medianie venda em bolsa ou por subscrição
púbíica ou em oferta pública de aquisição de oontrola, nos termos da legislação
vigente;
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(xxv)

a emissão pllbll.:a .,;j privaGõ sd& '1ebénlufeS tt.l'o converslveis, notas promissórias
e outros tltulOs e valores mobifiàrios não converslvels em ações;

(XXVI) a concessão de todas e quaisquer garantias, Inclusive garantias reais e
fidejuss6rias, em favor de terceiros;
(XXVil) outorgar opção de compra de ações ou beneficies s,mllares a seus adm1nlstraôores,
empregados e prestadoras de serviços, assim como os administradores,
empresados e prestadores de serviços de suas subsidiárias, sem direito de
preferência para os atuais acionistas. nos termos dos planos aprovados em
Assembleia Geral;
(xxvni) manifestar-se favorável ou contrariamenre a respeito de qualquer orerw pública de
aquisição de ações i OPA") que tenha por objeto as ações de emissão da
Companhia, por melo de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15
(quinze) dias da publicaçêo do edital da OPA, e que deverá abordar, no mlnimo (i)
a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia do
conJunto dos ac,oniS'.as, inclusive em ralação ao preço e aos potenciais Impactos
para a liquidez dos valores mobiliários de sua tttulandade; (il) os planos estratêgicos
divulgados pelo ofertante em relação á Companhia; e (Ili) as alternativas à aceitação
da OPA disponíveis no men:ado;
(JOOX) autortZar a aquiSlÇ6es de ações de em,ssào da Companhia para permanência em
tesouraria ou cancelamento, ou postenor aflenaçêo, exceto nos casos
expressamente previstos na regulamentação vigente;
(XXX)

aprovar e Instituir a pollllca de dlvulgaçao de ato e rato relevante da Companhia;

(JOOCI) o cumprimento das demais alribuiç,ões que lhe são fixadas em lei e neste Estatuto
Social; e
(xxxíi) voto a ser proferido pela Companhia ou por sua subsidiária na qualidade de sócia,
acionista ou quollsta de qualquer pessoa em que a Companhia ou sua subsidiária
detenha participação relevante em deliberações elencadas nos incisos Qi) a (XXX)
acíma.
Pa rágrafo 1° - Todas e quaisquer operações celebradas entre a Companhia e qualquer de
suas partes relacionadas deverão ser aprovadas pela maioria dos membros do Conselho
de Administração, Incluindo obrigatoriamente todos os conselheiros Independentes

ParAgrafo Zo • Para fins do disposto no parágrafo 1° deste artigo 19, prevalecerá a
competência da Assembleia Geral na ocasiao de conflito entre as malânas a serem
submetidas á deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
Pa râgrafo 3° • O exercício do dlra,10 de voto pelos membros do Conselho de Administração
nas matérias previstas no caput deste artigo 19 e em quaisquer outras de sua competência,
em especial, nas deliberações a respeito do exerclcio do direito de voto pela Companhia no
amblto de suas controladas e coligadas. deverá observar as disposições previstas em
acordo de acionistas arquivados na sede da Companhia, conforme aplicávet
SEÇÃO Ili
DIRETORIA
Artigo 20- A Diretoria será composta por, 3 (três) Diretores, acionistas ou nao, resldenles no pais,
todos elertos pelo Conselho de Admlnlsltaçêo da Companhia e por ele destitulvels a qualq~
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tempo, sendo (a) um Diretor PresldeÕte: (b) um üiretor dei-o,iações com Investidores, (c) um Diretor
Financeiro e Administrat,vo.
Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria serão eleitos e destllulveis a qualquer tempo pelo

Conselho de Administração para mandatO'S de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleiçào
Parágrafo 2". Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse e a Investidura dos
seus respectivos subslJtutos. As competências das diretorias que nao ~verem sido
preenchidas, ou cujo tltular esteja ,mpedldo ou ausente, serão exercidas pelo Diretor
Pres ldente, até a designaçao do respectivo Diretor
Parágrafo 36 - Em caso de vacâne.a ou Impedimento de qualquer Diretor, uma reuo~ do
Conselho de Administra,;ao será convocada no prazo de até 15 (quinze) dias contados da
vacancia ou Impedimento para deliberar a elei~ de um substituto para completar o
mandato do Diretor vacante ou impedido.
Parágrafo 4º • Qualquer omissao ou ato praticado em nome da Companhia por qualquer
Diretor que mio corresponda às Instruções do Conseil1o da Admfnístração, ao quanto
disposto neste estatuto social ou com o excesso de poderes, devem ser considerados nulos
e ineficazes e não vincularão a Companhia.
Parãgrafo 5º • Os Diretores deverão ser pessoas cem reputaçao Ilibada, comprovada
eKperiéncia prática na sua àrea de atua,;ao e ausência de conflito de Interesse, cujos
mandatos devem ter caráter de exclusividade
Artigo 21 - Os Diretores terao as atribuições definidas a seguir, de acordo com as respectivas
designações e responderão ao Diretor Presidente da Companhia:
Parágrafo 1• - Compete ao Diretor Presidente:

(1)

instalar e presid,r as reuniões da Diretoria;

(li)

supervisionar os negócios e atividades da Companhia/ administração geral
da Companhia;

(Ili)

supervisionar a movimentação económíco-financelra da Companhia e a
lmplantaçAo de planos e orçamentos anuais pelo Diretor Financeiro e
Admlnistrabvo; analisar e propor para a Diretoria pollticas, métodos e
sistemas de atua,;ao no mercado;

(lv)

designar Diretor ou Diretores para desempenhar atividades especificas.
especiais ou projetos;

(v)

aprovar a indicação de pessoas aos cargos de gerente previstos no Plano
de Carreira do Pessoal Técnico Adm,nistrativo;

(vi)

aprovar, abrir e movimentar contas bancárias em conjunto com outro Diretor;

(vii)

conduzir as atividades sõelas para o bom cumprimento do Estatuto e
deliberação das Assembleias Gerais:

(víii)

requerer, quando for o caso, ao órgão da adm1nistraçao pública competente
autorizações para a criação, funcionamento e aprovação de cursos de
qualquer natureza. e

(ix)

coordenar a área Jurldlca da Companhia e suas controladas.

Parágrafo

r •Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
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respon$!1íi!i:tãr,se µ13 p:ostaçto-ee-i~lormações ao publico investidor, à
CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e
intemacionaJs, bem como as entidades de regulação e t1scarizaçao
correspondentes, mantendo atualizados os registros da Companhia nessas
Instituições:

(ln

representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de valores e demais
entidades do mercado de capitais, bem como prestar lníormaçOes
relevantes aos lnvestldoles, ao mercado em geral. à CVM e â B3:

(ITI)

manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; e

(lv)

outras funções estabelecidas em lei e na regulamentação vigente.

Parãgrafo 4° • Compele ao Diretor Financeiro e Admlnistratlvo.

(1)

desempenhar as funções que lhes sejam atribuldas pelo Diretor Presidente;

(li)

substituir o Diretor Presidente;

(TIi)

coordenar a movimentação financeira da Companhia:

(M

administração das áreas administrativas, recursos humanos e financeiros
da Companhia e suas controladas:

(v)

elaborar o orçamento anual e submetê-lo à apreciação da Diretoria:

(vi)

implementar os planos e orçamentos determinados pelo Conselho de
AdminJstração ou pelos acionistas, especialmente quanto aos investimentos
e despesas da Companhia;

(vil)

Implementar procedimentos previamente aprovados pelo Conselho de
Administração para aprovação de pagamentos. desembolsos e/ou
assunção de obrigações pela Companhia;

e

(viii)

movimentar contas bancárias em conjunto com outro Diretor.

(i~)

prestar aval em nome da Companhia em conjunto com outro Diretor,
observado o disposto nos Acordos de Acionlstas da Companhia.

Parigrafo 5°. Os Diretores ficam dispensados de prestar caução. como permitido por lel.
Parâgrafo 6° - O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser cumulado per
outro Diretor da Companhia
Artigo 22 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as reuniões serão presididas pelo
Diretor Presidente ou. na sua ausência, pelo Diretor que na ocasião for escolhido pela maioria dos
membros.

Parâgrafo 1• • As reuniões da Diretoria serão realizadas na sede social da Companhia, e
as respectlvas convocações poderão ser efetuadas por qualquer Diretor.
Pa,ragrafo 2• - As oonvocações serão elel\Jadas per escrito e deverão conter a data da
reuniao e ordem do dia. As convocações deverão ser encaminhadas com antecedência
mln,ma de 2 (dois} dias da data do evento, por carta ou e-mail. todos com comprovação de

~

recebimento
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Parã9111fo 3• - As reunl~ Dlrel61fd s.;;r,,ente-tfo ínS1alallas e validamente deliberarão
com a presença da malona dos Diretores que na ocasião esbVerem no exercfc,o de seus
cargos
Parágrafo 4• • As deliberações da D,retona serio adotadas por ma10ria de votos dos
Diretores presentes à reunião, não havendo voto de desempate.
Artigo 23 • A Dlretona tem os poderes para pratlcar os atos necessários à conseCtJçào do objeto
social, observados os limites deste Esta!Ulo Social, competindo-lhe especialmen1e:

(1)

o exercicio das alríbulções que a fel e este Estatuto Social lhe conferem para
assegurar o pleno e regular funcionamento da Companhia e das suas controtadas,
coligadas e divisões de negôcios;

{li)

apresentar, anualmente. até o encerramento de cada exercido social. à aprec,açao
do Conselho de Admlnlstraçao, proposta de orfentação geral dos negócios da
Companhia. de suas controladas e das dlvlsoes de seus negócios. relativa ao
exercício seguinte, Incluindo:
(a)

a estratégia empresarial das divisões de negócios da Companhia e de suas
controladas e coligadas;

(b)

a estrutura operacional dos negócios. indicando o Diretor que devera ser
responsãvel pelo acompanhamento de cada uma das suas dMsOes:

(c)

o orçamento e plano de metas de cada divisao de negócios;

(d)

a política de investimentos e desinvestimentos de cada divisão de negócios;

(e)

a remuneração dos gestores de cada divisão de negócios:

(1)

a estrutura de capital necessána á execuçao do orçamento e plano de metas

de cada divisão de negócios: e
(g)

planejamento de pagamento de juros sobre o capital próprio.

(ln)

apresentar, anualmente, nos 3 (três) meses seguintes ao encerramento do exerclcio
social, â apreciação do Conselho de Administração e dos acionistas, o seu relatório
e demais doaJmentos pertinentes ás contas do exercido social, bem como proposta
para destinação do lucro liquido, observadas as imposições legais e o que dispõe o
Gapílulo VI deste Estatuto Social;

(iv}

elaborar, com base na escnturaçao mercantil da Companhia, as demonstrações
financeiras;

(v)

a eleição e dest1tulçao dos administradores das soc,edades controladas e coí,gadas
de acordo com as Indicações feitas pelo Conselho de Administração:

(vl)

abrir e encerrar filiais. depósitos, escnt6nos ou representações em qualquer
localidade do Pais e do exterior, conforme evoluçao do plano de negócios e metas
atingidas 111dicarem ser necessário;

(vii)

abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento;

(viõ)

translg1t, renunciar, deslsúr. lazer acordos. firmar oompromissos, contrair
obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir, onerar e aílenar ativos e
conceder garantlas, assinando os respectivos termos e contratos;
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represe11tar a ,e;,n::;,anhia, .f;r,1 j;,ko 01r{ "'a ~ele, aliva e passivamente, perante
qualtquer terceiros, Incluindo repartições públlc:as ou autoridades federais,
estaduais ou municipais; e

(x)

cumprir as demais atnõuições que lhe sejam estabelecidas pelo Conselho de
Administração da Companhia, pela fel e por este Estatuto Social.

Artigo 24 • A representação da Companhia, ativa ou passivamente, em julzo ou fora dele, perante
quaisquer terceiros e órgãos ou repartições ptlbllcas federais. estaduais e municipais, bem como a
assinatura de escnturas de qualquer natureza, letras de cambio. Cheques, ordens de pagamento,
contratos om geral e quaisquer outros documentos ou atos que Importem em responsabilidade ou
obogação para a Companhia ou que exonerem a Companhia de obrigações para COM terceiros,
Incumbirão e serão obrigatoriamente praticados:

(1)

por 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador, agindo isoladamente, para atos e medidas
rotineiras ou necessarias para o cumprimento das leis apllcâvels e para a
manutenção da regularidade da Companhia perante as autoridades
governamentais, Incluindo: (a) rearizar atos adminoslrativos perante órgãos federais.
estaduais, e municipais: e (b) assinar documentos e correspondências e realizar
atos de rotina administtaliva da Companhia perante terceiros: ou

(11)

por 2 (dois) Diretores agindo em conjunto, ou 1 (um) Diretor agindo em conjunto
com 1 {um) procurador com poderes especiais, em qualquer transação obrigando a
Companhia a qualquer compromisso, obngação ou responsabilidade de qualquer
valor

Parllgrafo Único • As procurações outorgadas em nome da Companhia setão
necessariamente firmadas por 2 (dois) Diretores e deverão especificar os poderes
conferidos. os quais terão validade de, no máximo, 1 (um) ano. exceto as procurações cuja
fina !Idade seja a representação em processos Judiciais ou administrativos, que poderão ser
por prazo Indeterminado, ou, ainda aquelas relacionadas a garantias apresentadas em
operações realizadas no àmbito do mercado financeiro ou de capitais, que poderão ser pelo
prazo fixado até a data da liquidação do respectivo contrato de financiamento.
Artigo 25 • Nao é permitido o uso da denom,nação social em documentos de lavor e estranhos aos
objetivos sociais, tais como cartas de fiança, avaís ou endosses a terceiros, salvo em beneflcíO das
controladas da Companhia no curso normal de seus negócios.
Artigo 26 • Quaisquer atos de qualquer Diretor, procurador, empregado ou agente que possa
envolver a Companhia em obrigações relacionadas a negócios ou ttansações eslranhas ao objeto
social, sào expressamente proibidos e devem ser considerados nulos e Ineficazes em relação a
Companhia.
Artigo 27 - A Companh18 devera encaminhar mensalmente aos membros do Cóllselho de /
Adminlsltação, ou sempre que solicitado por eles. um relat6rio financeiro sobre a situação da
Companhia e de suas conltoladas
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CAPil}JL9. V
CONSELHO FISCAL

:

Artigo 28 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, o qual funcionará em caráter nao permanente
e somente será Instalado mediante deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas,
de acordo e nas hlp0teses previstas em lei.

Par.lgrafo 1º • Os membros do Conselho Fl$Cal farão Jus á remuneração que lhes for fixada
em Assembleia Geral.
Paragrafo 2• • Os membros do Conselho Fiscal devem tomar posse de seus cargos
Mêdianté assinaturas do termo de pos$8 que deve contemplar sua sujeiçào à cláusula
comprom1ss6rla de que trata o artigo 43 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento
dos requisitos legais aplicáveis, lavrado em um livro próprio, e devem permanecer em seus
cargos até a erelçâo de seus sucessores.
Artigo 29 - O Conselho Fiscal, quando instalado, 58rá composto por, no mlnlmo 3 (três) e, no
máximo. 5 (cinco) membros efetivos, e igual n0mero de suplentes. eleitos pela Assembleia Geral
que deliberar a instalação do Orgao, sendo permitida a reeleição, com as atnbuições e prazos de
mandato previstos em lei.

Parágrafo único - Ocorrendo a vacancla do cargo de membro do Con58Iho Fiscal, o
respectivo suplente ocupará seu lugar,
Artigo 30 • Os membros do Conselho Fiscal serao pessoas tisicas residentes no Brasil, os quais
nào podem ser acionistas ou administradores da Companhia e devem preencher todos os requisitos
legais para ocupar o cargo, Inclusive qualificação profissional mlnima, conforme requerido pela Lei
das Sociedades por Ações e suas subsequentes alterações,
Parágrafo Único • Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da
Companhia aquele que mantiver vinculo com sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia r concom1n1e1, estando vedada, entre OOllOS, a eleição da
pessoa que: (1) lor empregada, sócia, acionista ou membro de 6rgAo da administração,
técnico, consultivo ou riscai de Concorrente ou de Controlador, Controlada ou sociedade
sob Controle comum com Concorrente: (li) lor cônjuge ou parente até segundo grau de
sOcio , acionista ou membro de 6rgAo da admlnlstraçâo, técnico, consultivo ou fiscal de
Concorrente ou de Controlador, Controlada ou sociedade sob Controle comum com
Concorrente; e (UI) for fornecedor ou comprador, direto ou Indireto, de serviços e/ou
produtos da Companhia, em magnítude que implique perda de 1ndepend6ncla
Artigo 31 - O Conselho Fiscal, quando instalado, tera as atnbuições previstas em tei, sendo
indelegáveis as !unções de seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fi scal deverá ser
elaborado. discutido e votado por seus membros na primeira reuni3o COllVOCada após a sua
instalaçao.

CAPITULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS
Artlgo 32 • O exerclcio SOCl8I terá Inicio em 1• de Janelro e término em 31 de dezembro de cada
ano, ocasiao em que o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras deverão ser
preparados de acordo com os prazos e demais condições previstas na legislação aplicâvel
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Panlgrafo Único • As de(l'l(;),11'$.!{'dÇÕl!S r,r;,inÇ{llfas ~~_eànhia deverão ser audítadas. na
forma da legJslação aplicável. por auditor Independente. devidamente registrado na CVM.
Artigo 33. Do resultado do exerclclo serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados, se houver. e a provisão de Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O
prejuízo do exercício seré obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas. reservas de
lucros e pela reserva legal, nessa ordem O lucro liquido deverá ser alocado na seguinte forma:

(i}

5% (cinco por cento) s.erão desbnados para a reserva legal, que nao excederá 20%
(vinte por cento) do capital social:

(íí)

o montante correspondente a at6 25% (vinte e cinco por cento) sera dlstribuldo aos
acionistas como dividendo mlnlmo obrigatório, observadas as demais disposições
deste Estatuto Social e a legJslaçao aplicável; e

(Ili)

o saldo remanescente após as deduções previstas nos itens (1) e (li) acima serão
alocadas conforme deliberação da As.sembleia Geral, na l'orma da legislação
aplicável

Artigo 34 • A Companhia poderá:

•

(i)

levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários.
à conta do lucro apurado. dos lucros acumulados e da reserva de lucros;

(il)

levantar balanços relativos a períodos Inferiores a um semestre e distribuir
dividendos Intercalares, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre
do exerclclo social nao exceda o montante das reservas de capital de que trata o
artigo 182, parágrafo 1•, da Lei das Sociedades por Ações, e

(iil)

pagar ou crednar a seus acionisias, na períodicidade que decidir, juros sobre o
capital próprio, os quais serão Imputados ao valor do dlvidendo obrigatooo.
passando a integrá-los para todos os efertos legais.

Parágrafo Único • As distribuições menclonadas no caput do artigo 33 deverao observar o

limite mãxlmo de distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro JlquJdo do respectivo
exercício e a política de dividendos aprovada pelos acionistas.
Artigo 35 • Por melo de proposta do Conselho de Administração, ad referondvm da Assembleia
Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar a seus acionistas Juros sobre capital próprto
respeitados fimltes e regras Impostos pela legislação aplicável.
Artigo 36 • Revertem em favor da Companhia os d,vkfendos e Juros sobre capital pr6prto que não
forem reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos contados da data em que foram colocados à
disposição dos acionistas

CAPITULO VII
ALIENAÇÃO OE CONTROLE, CANCELAMENTO OE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E
SAÍDA DO NOVO MERCADO
Artigo 37 • A alienação direta ou indireta de controle da Companhia. tanto por meio de uma única
operação. como por meio de operações suceS$1Vas, deverá ser contratada sob a condição.
suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a realizar OPA. tendo por
objeto as ações de emlssão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, obsarvan~
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condições e os prazos previstos na:t~tsiação e rui cegulamM\:l<;áÓ em vigor e no Regulamento do
Novo Mercado. de forma a lhes assegurar tratamento igualltârio aquele dado ao alfenante..
Artigo 38 - A salda da Companhia do Novo Mercado podera ocorrer em decorrência (i) de decisão
do acionista controlador ou da Companhia; (li) do descumprimento de obrigações do Regulamento
do Novo Mercado: e (ill) do cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou da
conversao de categoria do registro na CVM.
Artigo 39 - A salda voluntéria da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA,
respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, e observados os seguintes

requisitos; (i) o preço ofertado deverá ser justo, o qual deverá ser obtido çonforme dlsposiçOes
legais e regulamentares aplTcâveis, sendo posslvel o pedido de nova avalfação da Companhia; e
(ií) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação, deverão aceitar a OPA
ou concordar expressamente com a salda do Novo Mercado sem efetuar a venda das ações. Para
fins do cômputo de que trata o caput deste artigo, considera-se ações em circulação aquelas cujos
titulares se habilitem para o leilão da OPA ou concordem expressamente com a salda do Novo
Mercado, na forma da regulamentaçao editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de aquisição
de ações de companhia aberta para cancelamento de registro.
Parágrafo 1• - Os aceitantes da OPA não poderão ser submetidos a rateio na alienação de
sua participação. observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na
regulamentação aplicável.

Parágrafo 2" • O Ofertante flcarâ obrigado a adquirir as ações em circulação
remanescentes, pelo prazo de 1 (um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo
preço final do leilão da OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, no,s termos do
edital, da legislação e da regulamentação em vigor, que deve ocorrer em. no máximo, 15
(quinze) dias contados da data do exercício da faculdade pelo aclonista.
Parágrafo 3° • Independentemente da prevtsao contida no caput deste artigo, a sal da
voluntária da Companhia do Novo Mercado poderá ocorrer na hipótese de dispensa de
realização da OPA aprovada pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em
circulação presentes em Assembleia Geral, desde que instalada em (I) primeira
convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 213 {dois terços)
do total das ações em circulação, ou (il) segunda convocação, com a presença de qualquer
número de acionistas titulares de ações em circulação.
Artigo 40 • Na hipótese de operação de reorganização societária que envolva a transferência da
base acionária da Companhia, a(s) sociedade(s) resultante(s) deverá(ão) pleitear o Ingresso no
Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que
aprovou a referida operação.

Parãgrafo Único • Caso a operação de reorganização societária envolva sociedades \
resultantes que não pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares
das ações em circulação da Companhia presentes na Assembleia Geral deverão anuir com
essa decisão.
Artigo 41 • A salda da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado estara condicionada à efetivação de OPA a ser
realizada de acordo com as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Paragrafo Único - Na hipótese de não atingimento do percentual de que trata o caput do
artfg-o 39 deste Estatuto Social, após a realização de OPA, as ações de emi~ da
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Companhia ainda serão JÍegociadas pia/o . ~razo d!!: !f ! séis) meses no Novo Mercado,
contados da realização do leilao da OPA.

CAPITULO VIII
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Artigo 42 • A Companhia será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei ou por deliberação
da Assemb1eia Geral, que será o órgao competente para determinar o modo de liquidação e indicar
o liquidante e, se julgar necessário, Instalar o Conselho Fiscal durante o perlodo de liquidação,
fixando-lhes a remuneração.

CAPITULO IX
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Artigo 43 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos
e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem. perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado, na forma de seu regulamento. toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir
entre eles, relacionada à ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e
membros do Conselho Fiscal, e, em especial, decorrentes das disposições contidas na <Lei n• 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei do Mercado de Valores Mobiliários). Lei das
Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetàrio
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas apllcàveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação do Novo Mercado.

CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 44 • Os casos omissos serao regulados pelas disposições vigentes aplicáveis da lei das
Sociedades por Ações.
Artigo 45 • A Diretoria deverá sempre se certificar de que os contratos com partes relacionadas,
Acordos de Acionistas e Investimento e programas de opções de aquislçao de ações ou de outros
tltulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia fiquem à disposição dos acionistas ou
sejam prontamente disponibilizados quando solicitados.
Artigo 46 • A Companhia observará os Acordos de Acionistas arquivados em sua sede, na forma
do artigo 118 da lei das Sociedades por Ações, sendo expressamente vedado ao Presidente das
Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Admlnlsiração acatar deciarações de voto de
qualquer aci onista signatàrio ou administrador vinculado aos Acordos de Acionistas, que tenha sido
proferida em desacordo com os seus respectivos termos, sendo também expressamente vedado â
Companhia aceítar e proceder à transferência de ações ou outros valores mobiliários em
descumprimento ao previsto nos Acordos de Acionistas.

Artigo 47 - Este Estatuto Social rege-se pela lei das Sociedades por Ações. Os casos omissos
neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que
preceitua a Lei das Sociedades por Ações, respeitado o Regulamento do Novo Mercado.

-1----i
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Artigo 48 - A Companhia obsellr:l!ã,JTo que.apliç.iyel. as:t~l.ll.$ de divulgação de informações
previstas na regulamentação da CVM e nas normas da 83, aplicáveis a companhias listadas em
geral e no Novo Mercado, em particular.

Artigo 49 • As disposições contidas nos artigos 1', parágrafos 1', 2• e 3', 7', 14, parágrafo 1·. parte
final. e parágrafo 2', 15, parágrafos 2' e 3' , 19, Itens (xxiv) e (xxvITi) e parágrafos 1• e 2•, 20, caput
(com relação ao Diretor de Relações com Investidores), 21, parágrafo 2• e 9º. 28, parágrafo 2•.
capltulos V II e IX deste Estatuto Social, assim como a natureza de companhia aberta, somente
terao eficácia a partir da data de concessao do registro de companhia aberta da Companhia pela

CVM,

20154

..... . . .
. .. ..... . .. .. . .
.. .....
.. . .
..
.
••.

Cartas de renúncia ao cargo de membro da Conselho de
Administração da Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
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C"iírtà'de Renll'nclií "

São Paulo, 05 de outubro de 2020

A
Cruzeiro do Sul Educeclonal S.A.
Rua César Galeno, n• 432 a 448. Tatuapé

São Paulo. SP

CE? 03071-000

Rei.: Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Cruze1ro do Sul
Educacional S.A.

Prezados Senhores,

Eu. Renato Ru»o, itsltano, constiltor, casado, RNE nº W364684-I. Insente no CPF/ME sob o
n• 041 .163.508-50, residente e domicifiado na Cidade e Estado de São Patilo, na Rua Barão de
Bocalna, nº 102, Apartamento 161, São Paulo - CEP: 01241-020, venho, por mefo da presente,
comunicar formalmente á Cruzeiro do Sul Educacional S.A. ("Companhia"), minha renúncia, a
partir desta data, ao cargo de membro Independente do Conselho de Administração da
Companhia, outorgando à Companhia a mais plena, Irrevogável e irretratavel quitação cem
relação ao perlodo em que ro; administradOf da mesma, para nada mais reclamar da Companhia
e setJs acionistas, a qualquer titulo ou a qualquer tempo.
Por fim. soí,cfto sejam reabzadas as necessànas alterações e baixas cadastrais perante a Recefta
Federal do Brasíl e as Secretarias Estadual e Munlcipal(1s) da Fazenda, conforme o caso.

Atenciosamente,

vc:,;
Renato Russo
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Carta de Renuncia

São Paulo. 05 de outubro d~ ?020

A
Cruzeiro do Sul Educacional SA.
Rua César Galeno. n• 432 a 448, Ta!uapé
São Paulo, SP
CEP 03071-000

Ref.: Renúncia ao cargo de membro do Conselho de AdmlnlstraçJo da Cruz:elro do Sul
Educacional S.A.

Prezados Senhc><e4,

Eu, Canos Alberto Nogueira Pires da Silva, brasíleiro, divorciado, empresário, portador da
cédula de identldade RG n• 57.888.311-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n• 001 .232.687-96,
residente e domlclllado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório profissional na IRua Coronel
Oscar Porto, n• 208, bloco A, Apartamento n• 241 , Paralso, CEP: 04003-000, venho, por meio da
presente, comunicar formalmente â Cruzeiro do Sul Educacional S.A. ('Compan hfa•), minha
renúncia, a partir desta data, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da
Companhia, outorgando à Companhia a mais plena, irrevogâvel e lrretraulvel quitação com
relação ao perfodo em que foi administrador da mesma_para nada mais redamar da Companhia
e seus acionistas, a qualquer titulo ou a qualquer tempo.
Por fim, solicito sejam rearaadas as neçessárfas alterações e baixas cadastrais perante a Receita
Federal do Brasil e as Secretarias Estadual e Munlelpal(is) da Fazenda, conforme o caso.

Atenciosamente,

Car10$ Alberto Nogueira Pires da Silva
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carta-de Renúncia ·

sao PaulO, os de ourubro de 2020

A
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Rua César Galeno, nº 432 a 448, Tatuapé
São Paulo, SP
CEP 03071-000

Rei.: Renúncia ao cargo do membro do Conselho de Administraçlo da Cruzeiro do Sul
Educacional S.A.

Prezados Senhores.

Eu, Paulo Menncal Barbou, brasileiro. casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade
RG n• 32.616.286 SSP/SP, lnscrrto no CPFIME sob o n• 379.843.628-23, residente e domlcihado
na Cidade de Sao PaulOISP, com escnt6rio profissional na Avenida Cidade Jardim, n• 803, 7º
andar, parte, Jardim Paullslano, CEP. 01453-000, venho, por melo da presente, comunicar
formalmente à Cruzeiro do Sul Educ.aclonaJ S.A. ("Companhia"), minha renúncia, a partir desta
data, ao cargo de membro suplente do Conselho de Admlnlstraçao da Companhia, outorgando à
Companhia a mais plena, Irrevogável e irrelratavel quitação com relaçao ao perfodo em que foi
admimSltador da mesma, para nada mais reclamar da Companhia e seus acionistas,
título ou a qualquer tempo

a qualquer

Por fim, solicito sejam realizadas as necessârias alterações e baixas cadastrais peranle a Receita
Federal do Brasil e as Secretarias Estadual e Municipal(ls) da Fazenda, conforme o caso.

Alenclosamenta,

Paulo Meneseal Barbosa
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Carta de Renúncia

São Paulo, 05 de outubro de 2020

A
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Rua César Galeno, nº 432 a 448, Tatuapé
São Paulo, SP
CEP 03071-000

Ref.: Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Cruzeiro do Sul
Educacl onal S.A.

Prezados Senhores,

Eu, Vítor da Silva Alves. brasileiro. casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o
nº 766.170.922-87 e pol1ador da carteira de identidade RG nº 3.861 .603-9 SSP/SP, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório profissional na Avenida Cidade Jardim, nº
803, 7° andar, parte, Jardim Paulistano, CEP: 01453-000, venho, por meio da presente,
comunicar formalmente ã Cruzeiro do Sul Educacional S.A. ("Companhiaº), minha renuncia, a
partir desta data, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia,
outorgando à Companhia a mais plena, irrevogável e irretratável quitação com relação ao período
em que foi administrador da mesma, para nada mais reclamar da Companhia e seus acionistas, a
qualquer titulo ou a qualquer tempo.
Por fim. solictto sejam realizadas as necessárias alterações e baixas cadastrais perante a Receita
Federal do Brasil e as Secretarias Estadual e Munlcipal(is) da Fazenda, conforme o caso.

Atenciosamente,

Vítor da Silva A lves
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"êàrtá de Renüncia
Sao Paulo, 05 de outuoro de 2020

A
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Rua César Galeno, n• 432 a 448, Tatuapé
São Paulo, SP
CEP 03071-0ôô

Ref.: Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Cruzeiro do Sul
Educaciona'I S.A.

Prezados Senhores,

Eu, Oagmar Rollo Figueiredo, brasileira, casada. professora. Inscrita no CPF/ME sob o
nº 187.005.368-06 e portadora da carteira de identidade RG nº 3.697.556-4 SSP/SP, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Cesário Gale no, r,•
432 a 448, Tatuapé, CEP: 03071-00, venho, por meio da presente. comunicar formalmente à
Cruzeiro do Sul Educacional S.A. ("Companhia"), minha renúncia, a partir desta data, ao cargo
de membro suplente do Conselho de Admlnistraçâo da Companhia, outorgando à Companhia a
mais plena, irrevogável e irretratãvel quitação com relaçao ao período em que foi administrador da
mesma, para nada mais reclamar da Companhia e seus acionistas, a qualquer titulo ou a
qualquer tempo.
Por fim, solicito sejam realizadas as necessárias alterações e baixas cadastrais perante a Receita
Federal do Brasil e as Secretarias Estadual e Municipal(is) da Fazenda, conforme o caso.

Atenciosamente.

160

.

..•

... ... .
....
.. .. ..

•càrta"de Ro'nónc1a

São Paulo, 05 de outubro de 2020

A
Cruzei ro do Sul Educacional S.A.
Rua César Galeno, n° 432 a 448, Tatuapé
São Paulo, s P

CEP 03071-000
Ref.: Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Cruzel ro do Sul
Educacional S.A.

Prezados S&nhores,

Eu. Patrfcla Ferreira Figueiredo, bresílelra, dlvon:;iade, publicitária, portadora da Cédula de
ldoolidade RG n°20.181.042-6 SSPISP, inscrita no CPFIME sob o nº 167.793.518-90, residenta e
domiciliado na Cidada de São Paulo/SP, oom escnlório profissional na Rua Cesário Galeno, n•
432 a 448, Tatuapé, CEP: 03071-000, venho, por meio da presente, comunicar formalmente à
Cruzeiro do Sul Educacional S.A. i Companhla' ), minha renúncia, a partir dasla data, eo cargo
de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, outorgando à Companhia a
mais plena, Irrevogável e irretratável quitação oom relação ao período em que foi administrador da
mesma, para nada mais tec:lamar da Companhia e seos acionistas. a qualquer Ululo ou a
qualquer tempo.
Por ftn. solicito sejam realizadas as necessárias alterações e baixas cadastrais perante a Receita
Federal do Brasil e as Seaetarias Es!adual e Mtrik:ipal(ls) da Fazenda, confo,me o caso.

Atenciosem en1e,

~-l\1f
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Carta de Renúncia

sao Paulo, 05 de outubro de 2020

A
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Rua César Galeno, n• 432 a 448, Taluapé
sao Paulo. SP
CEP 03071-000

Rei.: Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Admlnlstraçlo da Cruzeiro do Sul
Educacional S.A.

Prezados Senhores,

Eu, Hermes Ferreira Figueiredo, brasileiro, casado. professor, insai\o no CPF/ME sob o
n• 004.946.158-34. portador da carteira de Identidade RG nº 2.655.493-8 SSP/SP. residente e
domlclllado na Cidade de São Paulo/SP, com esaltório profissional na Rua Cesário Galeno. nº
432 a 448, Tatuapé, CEP: 03071-000, venho, por meio da presente, comunicar formalmente â
Cruzeiro do Sul Educacional S.A. ('Companhiaº), minha renúncia, a partir desta data, ao cargo
de membro efetrvo do Conselho de Administraçao da Companhia, outotgando â Companhia a
mais plena, lrrevogâvel e lrretratãvel quttaçao com relaçao ao perlodo em que foi administrador da
mesma, para nada mais reclamar da Companhia e seus acionistas, a qualquer titulo ou a
qualquer tempo,
Por fim. solicito sejam realizadas as necessárias alteraÇOes e baixas cadastrais perante a Reeeíla
Federal do BrasU e as Secretarias Esiadual e Municlpal(ls) da Fazenda, conforme o caso.

Atenciosamente,

=--:;Hermes Ferreira Figueiredo
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éarta de Renúncia
São Paulo. 05 de outubro de 2020

A
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
César Galeno, n• 432 a 448, Tatuapé
sao Paulo. SP

Rua

CEP 03071-000

Ref.: Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Cruzeiro do Sul
Educacional S.A.

Prezados Senhores.

•

Eu, Fernando Padovese, brasilelfo, casado, empresário, inscnto no CPF/ME sob o
nº 148.261 .778-67 e portador da carteira de Identidade RG nº17.027.020-8, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escrítôrlo profissional na Rua Cesário Galeno, n•
432 a 448, Tatuapé, CEP: 03071•000, venho, por meio da presente. comunicar formalmente à
Cruzeiro do Sul Educacional S.A. ("Companhia"), minha renúncia, a partir desta da1a, ao cargo
de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, outorgando à Companhia a
mais plena, irrevogével e irretratável quitação com refação ao perlodo em que foi administrador da
mesma, para nada mais reclamar da Companhia e seus acionistas, a qualquer titulo ou a
qualquer tempo.
Por fim. solicito sejam realizadas as necessárias alterações e baixas cadastrais perante a Receita
Federal do Brasil e as SeCfetarlas Estadual e Municlpal(ls) dúazenda, conforme o caso.

- ----..

Atenciosamente,

e ando Padofue

/
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Carta de Renúncia

...
São Paulo, 05 de outubro de 2020

A
CN:teiro do Sul Educacional S.A.
Rua César Galeno, n• 432 a 448. Tatuapé
São Paulo, SP

CEP 03071-000

Ref.: Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Cruzeiro do Sul
Educ11cional S.A.

Prezados Senhores,

Eu. Débora Ferreira Flgueiredo. brasil eira, casada, relações pilbllcas, portadora da Cédula de
Identidade RG n• 20.919.911-8 SSPISP, lnsarta no CPF/ME sob o n• 187.005.328- 19, residente e
domiciliado na Cidade de São PaulOISP, com escritório profissional na Rua Cesário Galeno. n•
432 a 448, Tatuapé, CEP 03071-000, venho, por meio da presente, comunicar formalmente ã
Cruulro do Sul Educacional S.A. r companhla"). minha renúncia, a partir desta data. ao cargo
de membro eletivo do Conselho de Administração da Companhia, outorgando à Companhia a
mais plena, Irrevogável e Irretratável quitação com relação ao periodo em que foi administrador da
mesma, para nada mais reclamar da Companhia e seus acionfsl3s, a qualquer titulo ou a
qualquer tempo.
Por ftm, solicito sejam realizadas as neces~nas alterações e baixas cadastrais perante a Receita
Federal do Brasil e as Secretarias Estadual e Munlcipal{is) da Fazenda, conforme o caso.

Atenciosamente,

7

á~&
/

Débora Ferreira Figueiredo
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C1r1a de Renüncia

São Paulo. 05 de outubro de 2020

À
Cruzeiro do Sul Educacional SA.
Rua ~sar Galeno, n• 432 a 4'18, Tatuapé
São Paulo, SP

CEP 03071.000
Ref.: Renúncia ao cargo d• membro do Conselho de Administraçlo da Cruze<lro do Sul
Educacional S.A.

Prezados Senholes,

Eu, Wolfgang Stephan Schwerdtle, alemao. =do, ecooomista. inscrito no CPF/ME sob o
n• 236.803.718-70 e portador da carteira do identidade para estrangeí,os RNE n"G017881-3,
emitida pela CGPI/DIREX/DPF, resldenle e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com
esaltôrlo profissional na Avenida Cidade Jardim, 803. 7° andar, parte, Jardim Paulislano, CEP:
01453-000, venho, por meio da presenle, comunicar formalmente
Cruzeiro do Sul
Educacional SA. ('Companhia'), minha ren~ncla. a partir desta data, ao cargo de membro
eretivo do Conselho de Administração da Companhia, outorgando à Companhia a mais plena,
irl'eYOQável e inelratável quitação com relação ao per1odo em que fui adminlllJador da meama,
para nada mais reclamar da Companhia e seus acionlslas, a qualquer lltulo O<J a qualquer tompo.

a

Por t\m, solícilo sejam realizadas as ~ alterações e baixas cadastrais perante a R-aa
Federal do Brasi e as Secretarias Eltadual e Munlcipal(',s) da Fazenda, conforme o caso.

Atendosamen!e.

Wolfg1n11 Stophan Schwerdtle
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Termos de posse e declaração de desimpedimento de membro do
Conselho de Administração da Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
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CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

TERMO De POSSE E DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO OE MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
O Sr. Renato Russo, ttariano. casado, consullDr, portador da carteira de ldefltióade para est19ngeiros
RNE nºW364684·I, emitida pela CGPI/OIREX/OPF, Inscrito no CPF/ME sob o n• 041 . 183.508.SO,
residente e domiciliado na cidade de Sjo Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Bocaina, n•
102, Apartamento 16 1, São Paulo - CEP: 01241--020, decial8, nos cermos da Lei e para os fina da
Instrução CVM n• 367 de 29 de maio de 2002, que: (Q não está &npedido por lei espec,al, ou COl\denado
por crime falinentar, de prevaricação, peita ou eubomo, concussão, peculato, contra a economia
popular, a lê publica ou a propriedade, ou condenado é pena cm,lnal que vede. ainda que
temporariamente, o acesao a cargos pcjbllcos. como pllMSlO no§ 1• do arl. 147 da Lei n"6.404 de 15
de novembro de 1976 r Lei das SocledadH por Aç6es1: (i) não está condenado à pene de
suspensao ou lnabilltaçêo temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobilérios, que o torne
lneleglvel para os cargos de edminlatraçêo de companhia aberta. como estabelecido oo § 2º do art.
147 da leí das Sociedades pc, Aç,ões; (ii) atende ao requ,s,ID de reputaçAo ilibada estabelecido pelo
§ 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) nAo esià íncurao em crime que o Impeça de
exercer atividade mercanlil ou em qualquer outro Impedimento legal: (v) não ocupa cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, Interesse
conllllallte com o da Companhia, na forma dos inCISOs I e li do§ 3• do art. 147 da Lei das Sociedades
por Ações; (VQ está sujeito â cláusula compromlasórla de que trata o artigo 41 do estatuto social da
Companhia , e toma poeso do cargo de membro Independente do Conaelho da Administração da
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A•• sociedade por ações. com seda na cidade de São Paulo.
EstadO de SAo Paulo, na Rua Cesário Galeno, n• 432 a 448, Tatuapé, CEP 0307 1--000, inscnta sob o
CNPJ/ME n• 62.984.091/0001-02 !"Companhiaº), cargo para o qual foi eleito em Assembleia Geral
Otdlnérla e Eirtraordinér111. realizada em 05 de outubro de 2020, com mandato de 2 (dols) anos, com
IOdos os poderes, dlre!tos e obrigações que lhe são alnbufdos pelas leis e pelo Estatulo Social da
Companhia . O Conselheiro ora empossado declara, ainda, sob as penas da lei, que, nos ~lllmos 5
(cinco) anos, não foi condenado criminalmente, nem lampouco em prooesso administrativo da CVM ou
qualquer outra condenação Judicial ou administrallva transitada em julgado que o tenha suspendido ou
lnabflilado a pr6llca de atividades profissionais e/ou comercials. lnlorma. ainda, não ser pessoa pública
ou politicamente exposta. O Conselheiro ora empossado informa â Companhia que race'beré cltaÇ6es
a lnllmações em processos admlnlsIralivos e Judiciais relativos aos atos de sua geslAo no endereço
acima lndlcado pal8 os fina do artigo 149, § 2º de Lel das Sociedades por Ações.

São Paulo, 05 de outubro de 2020.
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CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMEHTO DE MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
O Sr. Vitor da Silva Alves. brasileiro. casado, engenhelto, portador da cédula de lden'tldade RG
n•3,861.603-9 SSPISP, Inscrito no CPFIME sob o n•766.170.922~7. residente e domlcilado na
cidade de· São Paulo. Ealado de Slo Paulo. com eacrltórlo proflsslonal na Avenida Cidade Jardlm. 803,
7" andar, pane, Jardim Paulla1ano. CEP: 01-453--000, declara, nos termos da LAII e para os fins da
Instrução CI/M n• 367 de 29 de ...;o de 2002, que- (l) não~ Impedido l)()'iel eapecial, ou condenado
por crime falmentar, de prevaMcação, peita ou tubomo, concussão, peculato, contra a economia
popular, a 16 p(ibllca ou a p,oprtedade, ou condenado • pena atnlnal que vede, ainda que
temporariamente, o-sso a C&JiOS púl)l'JCOS. como Pf'MSl0 no§ 1• do a,t 147 da I.Bl n• 8.404 de 15
de novembro de 1978 ilel daa Sociedades p« Ações"): (ll) nlo está condenado :à pena de
suspensão ou lnabffltação temporária, apUcada pela Comlssão de Valores Mobl iários, que o tome
ineleglvel para os cargos de adrnlnislraçlo de companhia llbe,ta, como estabeleàdo no § 2" do art.
147 da Lei das Sociedades por Aç,ões: (111) atende ao requisito de reputação íllbada estabelaádo pelo
§ 3° do art. 147 da Lei das Sociedades por Açõea; (Ili) não está lncurao em crime que o Impeça de
exe,..,, a!Mclade mer,:antil ou em q,.'U!Uer outro iff1,edmento Jeval; (v) não ocupa cargo em sociedada
que possa ser considerada concorrente da Companhia. e não tem, nem representa, Interesse
con11itante com o da Companhia. na forma dos Incisos I e li do§ 3° do a,t 147 da Lei das Sociedades
por Ações: (vi) está tujeito à diusula compromiuória de que traia o altlgo ◄ 1 do estatuto social da
Companhia, • toma poese do cargo de membro do Conselho de Admlnlsbaçlo da CRUZERO DO
SUL. EDUCACIONAL S.A.. sociedade por açõeS. com sede na ádade de São Paulo, Eatedo de São
Paulo, na Rua Cesátlo Galeno, n• 432 a 448, T ~ . CEP 03071-000, lnscrlla sob o CNPJ/ME
n• 82.984.091/0001-02 l"Companhla"), cargo para o qual foi elelo em Assembleia Geral Ordinária e
ElctraordiniMa, realizada em 05 de oorubro de 2020, com mandato de 2 (dolo) anos, com todos oa
poderes, diteilos e obrlgaçées que lhe são atribuldos pelas lels e pelo Estat.tto Social da Companhia.
O Conselheiro ora empossado dedara. ainda, sob u penas da lol, que, nos uttrnos 5 (ánco) anos, nlo
foi condenado criminalmente, nem tampouco em processo admlnlstradvc da CVM ou qualquer outra
condenação Judláal ou admlnlstn,tlva transitada em j ulgado que o tenha suspencido ou lnabílltado a
pntjc:a de etJvtdades profissionais e/ou comeráals. lnlonna. ainda, não ser pessoa pc)bfic:a ou
polltlc:amente exposta. O Conselheíro ora empossado Informa à Companhia que recebera ~ • e
~ em processos administrativos e Judláala relatlvos aos atcs de sua gestlo no endereço acima
inc:li<:ado para os fins do artigo 149, § 2• da leldas Sociedades por Ações,

São Paulo. 05 de outubro de 2020.

,f#A:
~Vltor da Silva Alvu
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CRUZEIRO 00~\JL EDOOACIONAJ: '!>:A.

TERMO OE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
O Sr, Rodrigo Capelato, brasileiro, separado 1udíc1atmen1e, economista, porta<!or da Cédula de
ldenlidade RG n• 8.659,600-7 SSP/SP, Inscrita no CPF/ME sob o n• 138.462.558-03, residente e
domk:íliado na cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, com escn1óno profissional na Rua Indiana.
n• 458, Apartamento nº 161, Brooklln Paulista, CEP: 04562-000, declara, nos termos da Lei e para os
fins da lnstl\lç39 CVM n• 367 de 29 de maio de 2002, que; (1) nao eslá impedido por lei especial, ou
condenado por crime íallmentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus~. peculato, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o a~so a cargos pübllcos, como previsto no§ 1° do art. 147 da Lei nª 6.404 de 15
de novembro de 1976 ("Lei das Sociedade• por Ações"); (ff) nao está condenado à pena de
suspensao ou lnabilílaçio temporàrla, apírcada pela Cormssao de Valores Mobíliários, que o tome
inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2° do art.
147 da Ler das Sooedades por Ações; (iii) atende ao 1equlslto de reputação Ilibada estabelecido pelo
§ 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (tv) não estã incurso em crime que o Impeça de
exercer atlvldade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal, (v) não ocupa cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia, e nao tem, nem representa, ínleresse
conflitante com o da Companhia, na forma dos Incisos I e li do§ 3° do art. 147 da lei das Sociedades
por Ações; (vi) está sujerto á cláusula oompromlssória de que trata o artigo 41 do estatuto social da
Companhia, e toma posse do cargo de membro Independente do Conselho de Administração da
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Pauto, na Rua Cesário Galena, n• 432 a 448. Tetuap6, CEP 03071-000, inscnta sob o
CNPJ/ME n• 62.984.09110001-02 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, reaUzada em 05 de outubro de 2020, com mandato de 2 (dois) anos, oom
todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuldos pelas leis e pelo Estatuto Social da
Companhia. O Conselheiro ora empossado declara. ainda, sob as penas da lei, que. nos últimos 5
(cinco) anos, não foi condenado cr1mlnaimente, nem tampouco em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra condenação Judicial ou adminls1ratlva transitada em julgado que o tenha suspendido ou
inabilitado a pràtica de atividades profissionais e/ou comercials Informa, ainda, não ser pessoa publk:a
ou pol,tlcamente exposta O Conselheiro ora empossado informe à Companhia que receberé citações
e intimações em processos admlnistratJVOS e jud1Cia1s relativos aos atos de sua geSlâo no endereço
acima Indicado para os fins do artigo 149. § 2• da Lei das Sociedades por Ações.

77·
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São Paulo, 05 de utubro

pelato
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CRUZEIRO 1)0-SUL EDUCA'CIONAt S".A.
TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO OE DESEMPEDIMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO OE
ADMINISTRAÇÃO
Em 05 de oul\Jlbro de 2020, o Sr. Renato Padovese, brasílelro, divorciado, professor, portador da
Cédula de Identidade RG n• 17.027.019-1 SSP/SP, Inscrito no CPF/ME sob o nº 151.905.258-80,
residente e domlclliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com esctrtóno p(OÍÍ$$10nal na
Rua Cesário Gialeno. n• 432 a 448, Tatuapé, CEP: 03071-000, declara, nos termos da Lei e para os
fins da lnsll\lÇ&o CVM n• 367 de 29 de maio de 2002, que· (J} nao está impedido por lei especial, ou
condenado por crime !alimentar, de prevaricaçao, peita ou suborno, concussão, peculalo, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade. ou condenado â pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos. como prevtsto no§ 1• do art. 147 da Lei n• 6.404 de 15
de novembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Açõesº); (li) não está condenado é pena de
suspensão ou lnablfr ta~ tempOr.lria, apllcada pela Comissao de Valores Mobiílàrios, que o tome
lneleglvel para os cargos de administração de companhia aberta, corno estabelecido no § 2º do art.
147 da Lel das Sociedades por Ações. (in) atende ao requíslto de reputação ilibada estabelecido pelo
§ 3º do art 147 da Lei das Sociedades por Ações: (Iv) nao está incurso em cnme que o Impeça de
exercer alivldade mercantil ou em qualquer outro Impedimento legal; (v) nao ocupa cargo em sociedade
que po~ ser considerada concorrente da Companhia, e nao iem, nem rel)l'esenta, interesse
conflitante com o da Companhia, na forma dos Incisos I e li do§ 3º do art. 147 da lei das Sociedades
por Ações: (vi) esté sujeito à cláusula comp(Omissória de que ttata o artigo 41 do estatuto social da
Companhia, e toma posae do cargo de membro do Conselho de Administração de CRUZEIRO DO
SUL EDUCACIONAL S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. na Rua Cesãrio Galeno, nº 432 a 448, Tatuapé, CEP 03071-000. Inscrita sob o CNPJIME
n• 62 984.091/0001-02 r companhla"l, cargo para o qual foi elelto em Assembleia Geral Ordlnàrla e
Extraordlnéna. realizada em 05 de outubro de 2020, com mandato de 2 (dois) anos, com todos os
poderes, direi tos e obrigações que lhe são atrlbuldos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.
O Conselheiro ora empossado declara, ainda, sob as penas da lei, que. nos llltimos 5 (cinco) anos, não
foi condenado cnmlnalmente. nem tampouco em processo administrativo da CVM ou qualquer outra
conden~
j udicial ou adminísnliva llllnsitada em Julgado que o tenha suspendido ou Inabilitado a
prática de atividades profissionais e/ou comerciais. Informa, ainda, nao ser pessoa púbfsca ou
pollllcamente exposta. O Conselheiro ora empossado Informa á Companhia que receber.! citações e
Intimações em processos administrativos e Judiciais relativos aos atos de sua gesta<> no endereço acima
indicado para os fins do artigo 149, § 2• da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 05 de outubro de 2020.

S2J V
Renato Padovese
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CRUZEIRO 00-SUL EDt.ÍC;A(;IONAt S!A.
TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

O Sr. Fernando Padovese. brasileiro, casado. empresário, portador da cédula de identidade RG
n• 17.027.020-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n• 146.261.nS-67, residente e domlcillado na
ctdade de sao Paulo, Es1ado de São Paulo, com escnt6no proflsslonal na Rua Cesário Galeno, n• 432
a 448, Tatuapé, CEP: 03071-000, declara, nos termos da Lei e para os fins da Instrução CVM n• 367
de 29 de maio de 2002, que (Q não estll Impedido por lei especia~ ou condenado por crime fallmenlar,
de prevafoeação. pei1a ou suborno, concussão, peculato. conlta a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou condenado à pena cnminal que vede, ainda que temporanamente, o acesso a cargos
publicos. como previsto no § 1• do art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de novembro de l 976 ("Lei das
Soclodad&11 por Ações'): (fi) nao está condenado â pena de suspensão ou 1nabft11ação temporária,
apltcada pela Comlssào de Valores Mob1l1ârios. que o tome lnefeglvel para os cargos de administração
de companhia aberta, como eslabelecido no§ 2• do art. 147 da Le, das Sociedades por Ações: (ili)
alende ao requisito de reputação iftbada estabelecido pelo§ 3• do arL 147 da Lei das Sociedades por
Ações. (lv) não estll Incurso em crime que o Impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer
outro Impedimento legal. (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser conslderada concorrente
da Companhia. e não lem, nem representa. Interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
Incisos I e li do § 3° do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (vi) estll sujeito à cláusula
compromíssôria de que 1Tala o artigo 41 do estatuto social da Companhia, e toma posse do cargo de
membro do Conselho de Administração da CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A,. soc,edade
por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de
Paulo, na Rua Cesâno Ga'leno, n• 432 a
448. Taluapé. CEP 03071-000, lnscrila sob o CNPJ/ME n• 62.984.091/0001-02 C-Comoanhia"), cargo
para o qual to, eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 05 de outubro de
2020, com mandato de 2 (dois) anos, com todos os poderes, dl1eltos e obrigações que lhe são
atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro ora empossado declara,
ainda, sob as penas da lei, que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi condenado criminalmente, nem
tampouco em processo administrativo da CVM ou qualquer outra condenação judicial ou administrativa
transitada em Julgado que o tenha suspendido ou Inabilitado a prática de atividades pronsslonals etou
comerciais. Informa. ainda, não ser pessoa pública ou pol1t1camente exposla. O Conselheiro ora
empossado informa â Companhia que recebera citações e intimações em processos administrativos e
Judicials relativos aos atos de sua gestão no endereço aclma Indicado para os fins do artigo 149, § 2'
da Lei das Sociedades por Ações
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CRUZEIRÕ15o' SUL EOlJcA·croNAt:S:A.
TERMO OE POSSE E DECLARAÇÃO OE OESEMPEOIMENTO OE MEMBRO 00 CONSELHO OE
ADMINISTRAÇÃO
O Sr Hermes Ferreira Ftguelredo, brasUe1ro, casado, professor. portador da cédula de Identidade RG
n• 2,655.493-8 SSP/SP, lnscó1o no CPF/ME sob o n• 004,946 158-34. residente e domiciliado na
cidade de São Paulo, Estado de sao Paulo, com escritório profissional na Rua Cesário Galeno, n• 432
a 448, Tatuapé, CEP: 03071-000, declara. nos lermos da Lei e para os fins da Instrução CVM nº 367
de 29 de maio de 2002, que: (1) não está Impedido por leJespeclal, ou oondenado por crime lallmentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a eoonomla popular, a fé, pública ou a
propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
pübllco$, oomo p1e11lsto no § 1• do art. 147 da Lei n• 6 404 de 15 de novembro de 1976 ("Lei das
Sociedades por Ações•): (li) não está condenado â pena de suspensão ou lnabilílaçao temponlna,
aplicada pela Comissão de Valores Mobillârlos. que o tome ineleglvel para os cargos de adm1nlstraçao
de companhia aberta, como estabelecido no § 2° do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações: (i1I)
atende ao requisito de reputaçao Ilibada estabelecido pelo§ 3° do art. 147 da Lei das Sociedades por
Ações, (iv) não está incurso em crime que o Impeça de exercer awidade mercantil ou em qualquer
outro impedimento legal; (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente
da Companhia, e não tem, nem representa. interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
incisos I e li do § 3° do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (vi) esté sujeito à cláusula
compromissOria de que traia o artigo 41 do estatuto soclaf da Companhia, e toma posse do cargo de
membro do Conselho de Administração da CRUZEIRO 00 SUL EDUCACIONAL S.A., sociedade
por ações. com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cesério Ga teno, n• 432 a
448. Tatuapé, CEP 03071.000, Inscrita sob o CNPJ/ME n• 62.984,091/0001-02 ("Comp;anhla· i, cargo
para o qual foi efeito em Assembfera Geral Ordinâría e Extraordmâria, realizada em 05 de outubro de
2020, com mandato de 2 (dois) anos, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são
atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Soc,aJ da Companhia O Conselheiro ora empossado declara,
ainda. sob as penas da lel, que, nos últimos 5 (cinco) anos, nao foi condenado criminalmente, nem
tampouco em processo adrrunlstratrvo da CVM ou qualquer outra condenaçao Judicial ou admlnistratiVa
transitada em julgado que o tenha suspendido ou lnab1lltado a pratica de atividades profissionais e/ou
oomercraís. Informa, ainda, não ser pessoa pllbfica ou pohtlcamente exposta. O ConselhelJO ora
empossado Informa à Companhia que recebera citações e intimações em processos administrativos e
jucfrcaalS relativos aos atos de sua gestao no endereço acima Indicado para os fins do artigo 149, § 2•
da Lel das Sociedades por Ações.

São Pauto, 05 de outubro de 2020,

$7f'. .'
Hermes Ferrt
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CRUZEIRG z;o-s\JL EOOCAGiONM. s.A,
TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
A Sra. Débora Ferreira Figueiredo, brasileira, casada. relações pclblicas, portadora da cédula de
identidade RG n• 20.919.911·8 SSP/SP, Inscrita no CPF/ME sob o n• 187.005.328-19, resfdeote e
domic,llada na cidade de São Paulo, Estado de Sao Paulo, com eSCfltOrio profissional na Rua Cesário
Galeno, n• 432 a 448, Taruapé. CEP: 03071-000, declara, nos lermos da Lei e para os fins da Instrução
CVM n• 367 de 29 de maio de 2002, que: (1) não eslâ Impedido por lel especial. ou condenado por crime
fafimentar, de p,evaricaçao. peila ou suborno. concussão, peculato, eontni a eeonomia popular. a fé
publica ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, a,nda que temporariamenle, o
acesso a cargos püblicos. como previsto no§ 1• do aJt. 147 da Lei n• 6.404 de 15 de novembro de
1976 ("Lol daa. Sociedades por Ações•); (TI) não está condenado â pena de suspensão ou inabihtaçao
tempo,.na, aplicada pela Comissão de Valores MobíUârlos, que o tome lneleglvel para os cargos de
admlnlstraÇão de companhia aberta, como estabelecido no§ 2° do arl 147 da Lei das Sociedades por
Ações; (ili) atende ao requisito de reputação lhbada estabelecido pelo § 3° do art. 147 da Lei das
Sociedades por Ações, (lv) não esia incurso em crime que o Impeça de exen:er atividade mercantil ou
em qualquer outro impedimento legal; (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhía, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na
forma dos incisos 1 e li do§ 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações: (vl) está sujeito ã cléusula
compromissóría de que trata o artigo 41 do estawto social da Companhia, e tom• posse do cargo de
membro do Conselho de Admlnlstraçlo da CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., sociedade
por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Roa Cesérlo Galena, n• 432 a
448, Tatua pé, CEP 03071-000, inwita sob o CNPJ/ME n• 62.984.091/0001-02 ('Companhia"), cargo
para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordlnãrla, realizada em 05 de outubro de
2020. com mandato de 2 (dois) anos. com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe sao
atribuldos pelas leis e pelo Estatoto Social da Companhia. O Conselheiro ora empossado declara,
ainda, sob as penas da lel, que, nos últimos 5 (cinco) anos, nêo foi condenado Cllminalmente. nem
tampouco em processo administrativo da CVM ou qualquer outra condenaçao Judicial ou administrativa
transitada em, Julgado que o tenha suspendido ou ínab1htado a prática de atividades profissionais e/ou
comerciais Informa, ainda, nao ser pessoa pllbfica ou politicamente exposta. O Conselhelro ora
empossado informa a Companhia que recebera cilações e intimações em processos administrativos e
Judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima Indicado para os fins do artigo 149, § 2•
da Lei das Sociedades por Ações.

sao Paulo, 05 de outubro de 2020

'i

/

k ~ê ~
Débora Ferreira Figueiredo
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CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
TERMO OE POSSE E DECLARAÇÃO DE OESEMPEOIMENTO OE MEMBRO 00 CONSELHO OE
ADMINISTRAÇÃO
O Sr. Carlos Alberto Nogueira PlrH da SIiva, brasileiro. dM>lciado, empresãrio, porta<lor da cédula
de Identidade RG n• 57.888,311-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n• 001 ,232.687-96, residente e
domiciSado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profJSsional na Rua Coronel
Oscar Porto, n• 208, bloco A, Apar1amenlo n• 241 , Para!so, CEP: 04003-000, declara. nos tennos da
Lei e para os fins da Instrução CVM n• 367 de 29 de maio de 2002, que: (Q nao eslá ín.pedido por lei
especi81, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pllblica ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a ca,gos publicos, oomo previsto no § 1• do art 147 da Lei
n• 6.404 de 15 de novembro de 1976 ("Lol das Sc,çledadH por Açó&s"); (ii) não está condenado é
pena de suspensão ou Inabilitação temporérla, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliàrios, que o
tome ileleglvet para os cargos de admínislnlção de oompanhia aberta, <XWTIO eslabelecido no § 2° do
art. 147 da Lei das Sociedades por Ações: (ill) atende ao requisito de reputação libada estabelecido
pelo§ 3° do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações: (IV) nAo estA Incurso em crme que o mpeça de
exerceratMdade mercantil ou em qualquer outro i~inento legal, (v) não ocupa cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem. nem representa, Interesse
conffi!ante oom o da Companhia, na forma dos incisos l e li do§ 3° do art. 147 da Lal das Sociedades
por Ações; (vij está sujedo à ciâusula compromissóna de que trata o artigo 41 do estabJto social da
Companhia, e toma posse do cargo de membro Independente do Conselho de Administração da
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de SAo Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua CesArio Galeno, n• 432 a 448. Tatuapé, CEP 03071-000, inscrita sob o
CNPJ/ME n• 62 .984.091/0001-02 ('Compallhia·). cargo para o qual foi eleito em Assembleia Geral
Ordinária e Extraorériãria, realizada em 05 de outubro de 2020, com mandato de 2 (dois) anos, com
todos os poderes, dlrettos e obrigações que lhe são atribuldos pelas leis e pelo Estatuto Social da
Companhia. O Conselheiro ora empossado declara, ainda, sob es penas da lei, que. nos ültimos 5
(cinco) anos, não foi condenado crminamente, nem tampouco em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra condenação judicial ou administrativa transitada em Julgado que o tenha suspendido ou
Inabilitado a prática de ali\/idades profissi:>nals e/ou comerciais. lnfonna. alnda, não ser pessoa publica
ou poíltieamente exposta, O Conselheiro ora empossado informa ã Companhia que recebera citações
e intimaç6es em processos administrativos e j udiciais relativos aos atos de wa gestão no endereço
acima ridicado para os f,ns do arbgo 149. § 2• da lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 05 de outubro de 2020.

a.

Carlos Alberto Nogueira
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CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO DE

AOMNISTRAÇÃO
O St. Wolfgang Stepltan Schwenltle, alemão. casado, economista, portador da carteira de Identidade
para estrangeiros RNE n°G017681-3, emitida pela CGPI/OIREX/OPF, insallo no CPFIME sob o
n• 236.803.718-70, rosidenle e dorniciiado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório profissional na A~nida Cidade Jardm, 803, 7" andar. pane. Jardim Pauliste.n o, CEP: 01453000, declara, nos teJ1Ttos da Lei e para os f,ns da Instrução CVM n• 367 de 29 de maio de 2002, que:
(1) nao -está Impedido por lei especial, ou condenado por ame farmentar. de prevarieaçao, peta ou
suborno. concussão, pea,lato, contra a economia popular, a lé pública ou a propriedade . ou condenado
à pena crlmlnal que vede, ainda que temporanament.e, o acesso a cargos püblltos. oomo previsto no
§ 1• do art. 147 da Lei n" 6.404 de 15 de no\19fflbro de 1976 rLe1 dae Sociedades por Ações"); (ii)
nêo está condenado à pena de SUSj)ensão ou inabilitaçlo t ~ . apficada pela Comissão de
Valoras Mobili.rios, que o tome ilelegl\/el para os cargos de administração de companhia aberta, oomo
estabelecidO no§ 2° dO art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii} atende ao requlstto de reputação
Ulbada estabeieddo pelo§ 3• do arL 147 da Lei das Sociedades por Ações: (lv) nao está Incurso em
crime que o Impeça de exe,oer atividade mett:antil ou etn qualquer outro Impedimento legat M nao
ocupa cargo em sociedade que possa ger considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem
represer,13. interess,, conflitante com o da Companhia. na forma dos incisos I e li do§ 3' do art. 147
da Lei das Sociedades por Ações; (VI) está sufetto é dáustJla oompromlssória de que trata o artigo •1
do es1aMo social da Compamla, e toma posse dO cargo de Presldenlll do Conselho de
Admlnlatnçlo da CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONA.L S.A., sociedade por ações, oom sede na
ódade de sao Paulo, ES18.do de sao Paulo, na Rua Cesétto Galeno. n• 432 a 448, Tatuapé, CEP
03071-000. ln$Crita 10b o CNPJIME n• 62.984,091/0001-02 rÇompanhla,. cargo para o qual foi eleito
em As$emblela Geral Ordinária e Extraordmria, realizada em OS de outubro de 2020, com mandato
de 2 (dois) anos, com todos os poderes, direitos e cl>rigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo
Es1atuto Social da Companhia. O Conselheiro ora empossado declara, ainda, sob as pen,as da lei, que,
nos tlhlmos 5 (cinco) anos, nlo foi condenado crimnalmente, nem tampouco etn p,ooe$$O
adminlcratM> da CVM ou qualquer outra condenação judicial ou administrativa transitada em Julgado
que o lanha suspendido ou lnabílila(lo a pratica de atividades prof,ssionais e/ou oomerc:lals. Informa.
ainda. não ser pes&Oa pública ou politicamente exposta. O Consellelro ora empossado Informa ã
Companhia que receberá c:itaçóe$ e intinações em processos adminislreth.os e Judiciais relatiws aos
atos de sua gestao no en~reço acima Indicado para os fins do artigo 149, § 2• da Lei das Sociedades
por Ações.

São Paulo, 05 de outubro de 2020.

Wolfgang Stephan Schwerdtle
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM 9
DE FEVEREIRO DE 2021 QUE APROVOU O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA

177

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

178

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONA L S.A.
CNPJ/ME nº 62.984.091/0001-02
NIRE 35.300.418.000
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇ ÃO
REALIZADA EM 9 DE FEVEREIRO DE 2021

1

Data, hora e local: No dia 9 de fevereiro de 2021, às 19 horas, na sede social da Cruzeiro
do Sul Educacional S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Césario Galero, nº 432 a 448, Tatuapé, CEP 03071-000.

2

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia.

3

Convocação: Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

4

Mesa: Presidente: Wolfgang Stephan Schwerdtle; Secretário: Antônio Cavalcanti Júnior.

5

Ordem do dia: Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a fixação e justificativa
do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Companhia ("Ações"), no âmbito
da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da
Companhia, a ser realizada na República Federativa do Brasil ("Brasil") , nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada ("Instrução CVM 400") e demais normativos aplicáveis, e com esforços
de colocação no exterior de acordo com isenções de registro sob o U. S. Securities Act of
1933 ("Oferta"); (ii) o aumento do capital da Companhia, dentro do limite do seu capital
autorizado, nos termos do artigo 6° do estatuto social da Companhia, mediante a emissão
de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta, nos termos do artigo 172,
inciso 1, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das
Sociedades por Ações"); (iii) a verificação da subscrição das Ações, bem como a
homologação do aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta; (iv) a
determinação da forma de subscrição e integralização das Ações; (v) a ratificação dos atos
que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à
realização da Oferta e à listagem no Novo Mercado da 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3");
(vi) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique
todos os atos necessários à realização da Oferta; e (vii) a aprovação, ad referendum da
próxima assembleia geral da Companhia, da reforma do artigo 5°, caput, do estatuto social
da Companhia.

6

Deliberações: Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros
presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, aprovar:
(i)

aprovar a fixação do preço de emissão de R$14,00 por Ação objeto da Oferta
("Preço por Ação"). O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do
procedimento de coleta de intenções de investimento ("Procedimento de
Bookbuilding'') realizado junto a investidores institucionais pelo Banco BTG Pactuai
S.A. , o Banco Bradesco 881 S.A. , o Banco Morgan Stanley S.A., o Bank of America
Merrill Lynch Banco MultiploMúltiplo S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., no
Brasil, e pelo BTG Pactuai US Capital LLC, pelo Bradesco Securities, lnc. , pelo
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Morgan Stanley & Co. LLC, pelo BofA Securities, lnc. e pelo Santander lnvestment
Securities lnc. , no exterior, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo
44 da Instrução CVM 400. A escolha do critério de determinação do Preço por Ação
é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações subscritas foi aferido
de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor
pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas intenções de
investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso 111,
da Lei das Sociedades por Ações;

(ii)

aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital
autorizado, no montante de R$1.071 .000.000,00, o qual passará de
R$193.189.728 ,70 para R$1 .264.189.728,70 , mediante a emissão de 76.500.000
ações ordinárias no âmbito da Oferta, passando o capital social da Companhia de
305.322.240 ações ordinárias para 381 .822.240 ações ordinárias, com a exclusão
do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das
Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso 1, da Lei das
Sociedades por Ações;

(iii)

aprovar a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de 76.500.000
Ações e a consequente homologação do aumento de capital social da Companhia,
em razão da deliberação tomada nos itens (i) e (ii) acima, no montante de
R$1.071 .000.000,00, mediante a emissão de 76.500.000 Ações, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal;

(iv)

aprovar que as Ações deverão ser subscritas e integralizadas à vista, em moeda
corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, e conferirão aos seus
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de
ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu estatuto
social, na legislação e na regulamentação aplicáveis, bem como no Regulamento
do Novo Mercado da B3, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e
demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela
Companhia a partir da divulgação do anúncio de inicio da Oferta;

(v)

ratificar os atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e
exclusivamente , com vistas à realização da Oferta e à listagem no Novo Mercado
da B3;

(vi)

autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a praticar todos
os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para
tanto, a Diretoria da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já,
tomar todas as providências e praticar todo e qualquer ato necessário à realização
da Oferta, e em especial dos poderes de representação da Companhia perante a
CVM, a B3 e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de
Capitais - ANBIMA, conforme se faça necessário, podendo para tanto praticar ou
fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar
quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou
instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização da
Oferta, incluindo, sem limitação, a celebração do (a) "Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da
Cruzeiro do Sul Educacional S.A."; (b) "Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Cruzeiro do Sul

1,
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Educacional S.A."; (c) "Placement Facilitation Agreemenf'; e (d) "Contrato de
Prestação de Serviços da B3", bem como a assumir todas as obrigações
estabelecidas nos referidos documentos, ratificando todos os atos já praticados para
a realização da Oferta; e

(vii)

face ao aumento de capital objeto das deliberações acima, aprovar, ad referendum
da próxima assembleia geral da Companhia, a reforma do caput do artigo 5° do seu
estatuto social, para refletir o aumento do capital social da Companhia que passará
a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 5°. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em
bens e moeda corrente nacional, é de R$1. 264. 189. 728,70 (um bilhão, duzentos e
sessenta e quatro milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e oito reais
e setenta centavos), dividido em 381.822.240 (trezentos e oitenta e um milhões,
oitocentos e vinte e duas mil, duzentas e quarenta) ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal.
7

Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma
de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por
Ações.

8

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de
Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos
os presentes.

9

Assinaturas: Mesa: Wolfgang Stephan Schwerdtle - Presidente; e Antônio Cavalcanti
Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração presentes: Wolfgang Stephan
Schwerdtle , Hermes Ferreira Figueiredo, Fernando Padovese, Débora Ferreira Figueiredo,
Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva, Vitor da Silva Alves, Renato Russo, Renato
Padovese e Rodrigo Capelato.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2021 .

(confere com o original lavrado em livro próprio)
(restante da página intencionalmente deixado em branco)
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Presidente
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DECLARAÇÃO DA COMPANHIA
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
Cruzeiro do Sul Educacional S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cesário Galeno, nº 432 a 448, Tatuapé, CEP 03071000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 62.984.091/0001-02 ("Companhia"), vem, no âmbito
da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas,
escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames de sua emissão (“Ações”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) sob a
coordenação de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores da Oferta”), apresentar a declaração
de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
Considerando que:
(a)

assessores legais foram constituídos pela Companhia, pelos acionistas vendedores
identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo) (“Acionistas
Vendedores”) e pelos Coordenadores para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(b)

para tanto, foi efetuada diligência legal na Companhia, iniciada em agosto de 2020 e
que prosseguirá até a data de divulgação do Prospecto Definitivo de Oferta Pública
de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Cruzeiro do
Sul Educacional S.A. (“Prospecto Definitivo”);

(c)

foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores os documentos
considerados materialmente relevantes para a preparação do Prospecto Preliminar
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Cruzeiro do Sul Educacional S.A. (“Prospecto Preliminar”) e do Prospecto
Definitivo;

(d)

além dos documentos acima mencionados, foram solicitados à Companhia e aos
Acionistas Vendedores documentos e informações adicionais relativas à Companhia
e aos Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores
confirmam ter disponibilizado; e

(e)

foram disponibilizados pela Companhia todos os documentos, bem como foram
prestadas todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da
Companhia, para permitir aos investidores a tomada de decisão fundamentada sobre
a Oferta;

A Companhia, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara
que:
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(i)

é responsável pela veracidade, consistência e suficiência das informações prestadas
pela ocasião do registro e fornecidas mercado durante a Oferta;

(ii)

as prestadas e a serem prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo,
por ocasião do registro da Oferta, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante
todo o período da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;

(iii)

as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia
aberta da Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o
Prospecto Definitivo são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(iv)

o Prospecto Preliminar, na presente data, e o Prospecto Definitivo conterá, na data
de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores acerca da Oferta, das Ações, da Companhia, suas atividades e dos riscos
inerentes às tais atividades, sua situação econômico-financeira e quaisquer outras
informações relevantes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta; e

(v)

o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
leis e normas aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, Instrução CVM 400.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

FABIO FERREIRA
FIGUEIREDO:1277418
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DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03

Fundo de Investimento em Participações Alfa 7 Multiestratégia, fundo de
investimento em participações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 13.483.570/0001-21, neste ato representado na forma de seu regulamento por
sua gestora, MS Partners Gestora de Recursos Ltda., sociedade limitada autorizada a
administrar carteiras de valores mobiliários pelo Declaratório da CVM nº 13.304, de 23 de
setembro de 2013, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bandeira
Paulista, n° 477, 10º andar, CEP 04532-011, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 18.038.439/0001-79, neste ato representada na forma de seu contrato social
("Acionista Vendedor"), vem, na qualidade de acionista vendedor no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais,
sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de
em,ssao da Cruzeiro do Sul Educacional S.A. ("Companhia" e "Acões",
respectivamente), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (''CVM") n° 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400" ) sob a coordenação de
determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distri buição de valores
mobiliários ("Coordenadores da Oferta"), apresentar a declaração de que trata o artigo 56
da Instrução CVM 400.

CONSIDERANDO QUE:
(a)

assessores legais foram constituídos pela Companhia, pelo Acionista Vendedor e
pelos Coordenadores para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(b)

para tanto, foi efetuada diligência legal na Companhia, iniciada em agosto de 2020 e
que prossegu irá até a data de divulgação do Prospecto Definitivo de Oferta Pública
de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Cruzeiro do
Sul Educacional S.A. ("Prospecto Definitivo" );

(e)

foram disponibilizados pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, os documentos
considerados materialmente relevantes para a preparação do Prospecto Preliminar
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Cruzeiro do Sul Educacional S.A. ("Prospecto Preliminar") e do Prospecto
Definitivo;

(d)

além dos documentos acima mencionados, foram solicitados à Companhia e ao
Acionista Vendedor, os documentos e as informações adicionais relativas à
Companhia e ao Acionista Vendedor, os quais a Companhia e o Acionista Vendedor
confirmam ter disponibilizado; e
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(e)

foram disponibilizados pelo Acionista Vendedor todos os documentos, bem como
foram prestadas todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da
Companhia, para permitir aos investidores a tomada de decisão fundamentada sobre
a Oferta.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400,
declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência e suficiência das informações prestadas
pela ocasião do registro e fornecidas mercado durante a Oferta;

(ii)

as prestadas e a serem prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo,
por ocasião do registro da Oferta, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante
todo o período da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;

(iii)

as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia
aberta da Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o
Prospecto Definitivo são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(iv)

o Prospecto Preliminar, na presente data, e o Prospecto Definitivo conterá, na data
de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores acerca da Oferta, das Ações, da Companhia, suas atividades e dos riscos
inerentes às tais atividades, sua situação econômico-financeira e quaisquer outras
informações relevantes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta; e

(v)

o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
leis e normas aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, Instrução CVM 400.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.

Fundo de Investimento em Participações Alfa 7 Multiestratégia
Por: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.

Nome: Luís Frederico Palhares de Miranda
Cargo: Sócio Diretor

Nome:
Cargo:
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DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03

D2HFP Fundo de Investimento em Participações, fundo de investimento em
participações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi,
n° 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME sob o
n° 14.401.035/0001-47, neste ato representado na forma de seu regulamento por sua
gestora, BRL TRUST Investimentos Ltda., sociedade limitada, autorizada a administrar
carteiras de valores mobiliários pelo Declaratório da CVM n° 14. 796, de 30 de dezembro
de 2015, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151,
19º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011 , inscrita no CNPJ/ME sob o n° 23.025.053/0001-62,
neste ato representada na forma de seu contrato social ("Acionista Vendedor"), vem, na
qualidade de acionista vendedor no âmbito da oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de emissão da Cruzeiro do Sul
Educacional S.A. ("Companhia" e "Ações", respectivamente), a ser realizada no Brasil,
em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários ("CVM") n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
("Instrução CVM 400") sob a coordenação de determinadas instituições financeiras
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários ("Coordenadores da Oferta"),
apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:

(a)

assessores legais foram constituídos pela Companhia, pelo Acionista Vendedor e
pelos Coordenadores para auxiliá- los na implementação da Oferta;

(b)

para tanto, foi efetuada diligência legal na Companhia, iniciada em agosto de 2020 e
que prosseguirá até a data de divulgação do Prospecto Definitivo de Oferta Pública
de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Cruzeiro do
Sul Educacional S.A. ("Prospecto Definitivo") ;

(c)

foram disponibilizados pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, os documentos
considerados materialmente relevantes para a preparação do Prospecto Preliminar
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Cruzeiro do Sul Educacional S.A. ("Prospecto Preliminar") e do Prospecto
Definitivo;

(d )

além dos documentos acima mencionados, foram solicitados à Companhia e ao
Acionista Vendedor, os documentos e as informações adicionais relativas à
Companhia e ao Acionista Vendedor, os quais a Companhia e o Acionista Vendedor
confirmam ter disponibilizado; e

(e)

foram disponibilizados pelo Acionista Vendedor todos os documentos, bem como
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foram prestadas todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da
Companhia, para permitir aos Investidores a tomada de decisão fundamentada sobre
a Oferta.
O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400,
declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência e suficiência das informações prestadas
pela ocasião do registro e fornecidas mercado durante a Oferta ;

(ii)

as prestadas e a serem prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo,
por ocasião do registro da Oferta, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante
todo o período da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;

( iii)

as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do reg istro de companhia
aberta da Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o
Prospecto Definitivo são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(iv)

o Prospecto Preliminar, na presente data, e o Prospecto Definitivo conterá, na data
de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores acerca da Oferta, das Ações, da Companhia, suas at ividades e dos riscos
inerentes às tais atividades, sua situação econômico-financeira e quaisquer outras
informações relevantes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta; e

(v)

o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
leis e normas aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, Instrução CVM 400.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
D2HFP Fundo de Investimento em Participações
Por: BRL TRUST Investimentos Ltda.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Rodrigo ( e ~s
Dire~tor
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400

O BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com endereço na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no
Ministério da Economia sob o n° 30.306.294/0002-26, neste ato representada na forma
de seu estatuto social ("Coordenador Líder"), vem, na qualidade de instituição
intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas
de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
("Companhia") ("Ações"), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior ("Oferta"), nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada ("Instrução CVM 400"), apresentar a declaração de que trata o artigo
56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:

(a)

a Companhia, os acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar
(conforme definido abaixo) ("Acionistas Vendedores") e o Coordenador Líder
constituíram seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na
implementação da Oferta;

(b)

para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia
e em suas subsidiárias, iniciada em agosto de 2020, a qual prosseguirá até a
divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Cruzeiro do Sul Educacional S.A."
("Prospecto Definitivo");

(e)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação de procedimentos previamente acordados, em
conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23 emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de modo a verificar a consistência de
determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexas aos
Prospectas, com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia, relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017,
2018 e 2019, com as Demonstrações Financeiras Intermediárias individuais e
consolidadas da Companhia, relativas ao período de seis meses findos em 30 de
setembro de 2020, com as Demonstrações Financeiras combinadas da
Companhia, relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017,
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2018 e 2019, e com as Demonstrações Financeiras Intermediárias combinadas
da Companhia, relativas ao período de seis meses findo em 30 de setembro de
2020;
(d)

foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores os
documentos que a Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram
relevantes para a Oferta;

(e)

além dos documentos referidos no item (d) acima, foram solicitados pelo
Coordenador Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia
e aos Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores
confirmam ter disponibilizado;

(f)

a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmam ter disponibilizado para
análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade,
consistência, qualidade e suficiência, todos os documentos e prestado todas as
informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para
análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, como o fim de permitir
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(g)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração
do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores
legais.

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400,
declara que:
i.

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo
pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações
prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas divulgações, são
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações
fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas
eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da Companhia e/ou
que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

ii .

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com
as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e
ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
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Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
iii.

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de
suas respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao
conhecimento pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da
Companhia, incluindo aquelas relacionadas às suas atividades, à sua situação
econômico-financeira, e aos riscos que possam afetar a Companhia e a Oferta.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.

BANCO BTG PACTUAL S.A.

/11:J,. c1{{_
,,/

me:
Cargo:
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Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Balanços patrimoniais
30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
Notas 30/09/2020 31/12/2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras - vinculadas
Contas a receber
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber
Adiantamentos para futuro investimento
Depósitos judiciais
Outros créditos
Tributos diferidos
Investimentos
Imobilizado, líquido
Direito de uso
Intangível, líquido
Total do ativo não circulante
Total do ativo

6
7
8

7
17
18
8
24
9
10
14
11

Consolidado
30/09/2020 31/12/2019

16.955
26.730
435
6.612
50.732

5.461
36.175
471
3.076
45.183

305.179
168.858
7.704
21.071
502.812

22.723
915
157.321
4.978
12.586
198.523

3.379
5.790
449
507.112
50.284
195.409
12.614
775.037
825.769

510
9.975
714
543.900
48.557
202.474
13.405
819.535
864.718

14.567
11.808
35.953
86.257
146
470.881
834.644
1.735.525
3.189.781
3.692.593

11.627
6.125
25.270
65.847
146
424.832
489.646
977.187
2.000.680
2.199.203

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Balanços patrimoniais
30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
Notas 30/09/2020 31/12/2019
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações com partes relacionadas
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar
Adiantamentos de clientes
Passivo de arrendamento
Obrigações por aquisição de participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações com partes relacionadas
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Tributos diferidos
Provisão para demandas judiciais
Passivo de arrendamento
Obrigações por aquisição de participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Prejuízo do período
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

12
13

Consolidado
30/09/2020 31/12/2019

15.350
902
70.082
3.300
54.000
4.190
15.490
509
163.823

6.423
39.456
11.729
840
28.985
4.806
30.006
3.678
14.149
101
140.173

54.828
168.708
47.801
2.010
179.515
34.847
54.000
30.471
55.720
7.187
722
6.641
642.450

23.050
752.730
24.466
1.872
80.623
27.286
30.006
17.907
45.826
5.643
722
2.334
1.012.465

12
13
17
15
16
24
18
14
19
20

26.000
16.389
195
7.017
203.920
253.521

6.000
225
5.878
201.651
213.754

34.079
1.143.790
16.389
157.240
18.413
50.316
829.714
378.761
11.132
1.884
2.641.718

22.292
34.033
1.000
28.023
467.785
108.109
11.674
3.031
675.947

21
21
21

193.190
161.978
131.629
(78.372)
408.425
825.769

158.190
196.978
155.623
510.791
864.718

193.190
161.978
131.629
(78.372)
408.425
3.692.593

158.190
196.978
155.623
510.791
2.199.203

17
15
16
21.d
14
19
20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.

2
212

213
13
3.733

24
24

22
22

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro líquido (Prejuízo) do período

Média ponderada das ações no período
Lucro (Prejuízo) básico e diluído por ações em reais

7.633.056
(10,27)

7.633.056
2,93

22.361

22.361

223
(9.372)

31.510

(4.900)
43.353
623

(28.209)
(3.339)

86.206
(62.224)
23.982

7.633.056
10,41

25
79.430

79.405

437
(27.406)

106.374

(15.343)
136.170
1.271

(79.738)
(8.820)

268.971
(196.137)
72.834

(834)
4.630
3.733

(63)

2.001
(62.788)

60.724

(35.748)
1.027

(111.098)
(29.414)

431.923
(195.966)
235.957

(1.875)
8.376
(78.372)

(84.873)

7.348
(177.954)

85.733

(117.162)
8.296

(335.785)
(78.477)

1.331.446
(722.585)
608.861

3

(537)
1.291
22.361

21.607

1.794
(48.480)

68.293

(11.893)
1.483

(61.429)
(15.263)

354.836
(199.441)
155.395

(1.764)
2.882
79.430

78.312

5.137
(149.379)

222.554

(37.646)
4.984

(189.004)
(43.412)

1.109.426
(621.794)
487.632

Consolidado
01/07/2020 à 01/01/2020 à 01/07/2019 à 01/01/2019 à
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas.

7.633.056
0,49

(78.338)

3.720
(65)
31
(78.372)

417
(26.341)

128
(8.424)

(52.414)

12.016
27.1
27.2

(29.233)
39.191
724

(10.413)
38.835
184

26
9
26

(127.883)
(10.703)

281.218
(205.728)
75.490

(53.937)
(2.197)

89.230
(49.686)
39.544

26
26

25
26

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social

(Despesas) e receitas operacionais:
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Despesas com provisão para perdas estimadas
com créditos de liquidação duvidosa
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas, líquidas
Lucro (Prejuízo) antes das despesas e receitas
financeiras

Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto

Controladora
01/07/2020 à 01/01/2020 à 01/07/2019 à 01/01/2019 à
Notas
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2019

Demonstrações dos resultados
Períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto lucro por ação expresso em reais)

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Lucro líquido (Prejuízo) do período
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do período

01/07/2020 à
30/09/2020

01/01/2020 à
30/09/2020

01/07/2019 à
30/09/2019

Controladora
01/01/2019 à
30/09/2019

01/07/2020 à
30/09/2020

01/01/2020 à
30/09/2020

01/07/2019 à
30/09/2019

Consolidado
01/01/2019 à
30/09/2019

3.733
3.733

(78.372)
(78.372)

22.361
22.361

79.430
79.430

3.733
3.733

(78.372)
(78.372)

22.361
22.361

79.430
79.430

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.

4
214

215

99.758

(21.480)

5

-

(21.480)

Total
510.791
(78.372)
(23.994)
408.425

3.443

-

Reservas de capital
Reservas de lucros
Futuro
aumento
Total de
Total das
de
reservas Retenção Reserva reservas
Prejuízo
capital
de capital de lucros
legal
de lucros acumulados
35.000
196.978
130.642
24.981
155.623
(78.372)
(35.000)
(35.000)
(23.994)
(23.994)
161.978
106.648
24.981
131.629
(78.372)

18.663

-

499.356

77.652

(21.480)

Total
441.406
79.430
79.430

(20.000)
161.978

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas.

21.a
21.d

(20.000)
-

-

Capital Emissão
social
de ações
158.190 161.978
35.000
193.190 161.978

161.978

20.000
158.190

Notas

-

-

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Prejuízo do período
Aumento de capital
Pagamento de dividendos adicionais propostos
Saldos em 30 de setembro de 2020

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do período
Pagamento de dividendos adicionais
propostos
Aumento de capital
Saldos em 30 de setembro de 2019

Emissão
de
ações
161.978
-

Capital
social
138.190
-

Reservas de lucros
À
disposição
Futuro
Total de
da
Total das
aumento
reservas Retenção Reserva Assemblei reservas
Lucros
de capital de capital de lucros
legal
a Geral
de lucros acumulados
20.000
181.978
99.132
18.663
3.443
121.238
79.430

Reservas de capital

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social
Resultado de equivalência patrimonial
Depreciação e amortização
Amortização do direito de uso
Amortização do custo de captação
Encargos financeiros sobre financiamentos
Juros incorridos sobre aquisição de controladas
Juros de debêntures
Juros sobre passivo de arrendamento
Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Provisão para demanda judicial
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Baixa de imobilizado e intangível
Receita diferida sobre venda de imóvel
Baixa por descontinuidade de arrendamento
Ajuste para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e contribuição
social com o fluxo de caixa
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos a recuperar
Outros créditos
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Obrigações com partes relacionadas
Mensalidades antecipadas
Outras contas a pagar
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Resgate de aplicações financeiras restritas
Dividendos recebidos de controladas
Pagamento obrigações por aquisicões de participações societárias
Aquisição Braz Cubas, líquido de caixa adquirido
Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido
Adiantamento para futuro aumento de capital recebido
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento

30/09/2020

Controladora
30/09/2019

30/09/2020

Consolidado
30/09/2019

(78.338)
(39.191)
9.764
17.424
54
72
521
16.748
(299)
1.139
29.233
(57)

79.405
(136.170)
8.820
15.797
41
35
2.891
15.612
298
159
15.343
-

(84.873)
78.477
58.651
1.171
5.282
7.077
40.970
59.452
(2.058)
9.298
117.162
4.158
(542)
(5.727)

78.312
43.412
42.391
708
4.197
5.023
45.596
39.143
2.006
2.620
37.646
(542)
-

(42.930)

2.231

288.498

300.512

(22.357)
265
36
(13.512)

(18.819)
346
(14)
(2.707)

(99.328)
886
(5.537)
(4.486)

(55.098)
1.834
(866)
(2.716)

3.621
57.486
(1.571)
512
408
(18.042)
(18.042)

3.600
12.420
1.112
729
2.906
(1.024)
780
780

(26.355)
87.724
(5.945)
(1.672)
(17.060)
216.725
(3.607)
213.118

7.843
31.691
(9.729)
130
7.006
(9.678)
270.929
(3.377)
267.552

85.954
4.185
(7.263)
(3.437)
79.439

124.221
(21.230)
(14.166)
(5.156)
83.669

915
(2.559)
(22.328)
(305.405)
(23.535)
(8.844)
(361.756)

5.547
(17.020)
(57.021)
(12.551)
(81.045)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
30/09/2020 30/09/2019
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Captação de debêntures
Pagamento de debêntures
Pagamento de arrendamento
Partes relacionadas
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento
Aumento (decréscimo) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
No início do período
No fim do período
Aumento (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa

30/09/2020

Consolidado
30/09/2019

(6.495)
(40.031)
(23.439)
20.062
(49.903)
11.494

(50.000)
(6.949)
6.400
(14.344)
(21.724)
(86.617)
(2.168)

(52.030)
60.000
701.099
(183.472)
(92.385)
(2.118)
431.094
282.456

(50.000)
(26.877)
6.400
(79.688)
(62.686)
(212.851)
(26.344)

5.461
16.955
11.494

5.358
3.190
(2.168)

22.723
305.179
282.456

55.093
28.749
(26.344)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Demonstrações dos valores adicionados
Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Receitas
Receitas de serviços
Provisão de créditos para liquidação duvidosa
Resultados não operacionais
Outras receitas
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais consumidos
Outros custos de produtos e serviços vendidos
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais
Perda na realização de ativos
Retenções
Depreciação e amortização e amortiação de direito de uso
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Aluguéis
Resultado de equivalência patrimonial
Valor adicionado a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Empregados
Remuneração direta e encargos
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras
Aluguéis
Bolsa de estudo
Estudantes carentes e descontos
Lucro líquido (Prejuízo) do período
Lucro líquido (Prejuízo) do período

Controladora
30/09/2020 30/09/2019
695.774
583.089
724.925
598.224
(29.233)
(15.343)
82
208
(156.094)
(116.592)
(407)
(1.005)
(95.592)
(92.354)
(60.095)
(23.233)
(24.617)
(28.127)
(28.127)
(24.617)
511.553
441.880
40.033
417
425
39.191
551.586

137.433
437
826
136.170
579.313

(551.586)
(131.738)
(115.839)
(7.471)
(8.428)
(37.866)
(25.265)
(45)
(12.556)
(26.445)
(26.341)
(104)
(433.909)
(433.909)
78.372
78.372

(579.313)
(115.640)
(100.915)
(5.951)
(8.774)
(37.213)
(24.856)
(67)
(12.290)
(27.583)
(27.406)
(177)
(319.447)
(319.447)
(79.430)
(79.430)

Consolidado
30/09/2020 30/09/2019
2.637.552 2.098.970
2.748.547 2.135.770
(117.162)
(37.646)
6.079
836
88
10
(353.435)
(272.450)
(1.950)
(3.629)
(255.884)
(211.293)
(91.443)
(57.308)
(4.158)
(220)
(136.594)
(85.803)
(136.594)
(85.803)
2.147.523 1.740.717
8.669
7.348
1.321
2.156.192

7.716
5.137
2.579
1.748.433

(2.156.192) (1.748.433)
(535.563)
(407.874)
(464.369)
(353.106)
(25.644)
(19.003)
(45.550)
(35.765)
(147.941)
(122.120)
(98.861)
(81.292)
(60)
(90)
(49.020)
(40.738)
(179.197)
(150.632)
(177.954)
(149.379)
(1.243)
(1.253)
(1.371.863)
(988.377)
(1.371.863)
(988.377)
78.372
(79.430)
78.372
(79.430)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
Período intermediário de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1.1 Contexto operacional
A Cruzeiro do Sul Educacional S.A. (“Cruzeiro do Sul Educacional” ou “Companhia”) é uma
sociedade anônima, com sede em São Paulo-SP, localizada na Rua Cesário Galeno, 432 –
Tatuapé. A Companhia e suas controladas diretas e indiretas têm como principais atividades a
atuação na prestação de ensino em todos os níveis; a administração de atividade de educação
infantil, ensino fundamental, médio, supletivo, pré-vestibular, superior, profissionalizantes, pósgraduação, cursos livres e outras atividades educacionais correlatas; o desenvolvimento do
curso em geral e de extensão universitária e pós-graduação por meio presencial ou de qualquer
sistema tecnológico de comunicação de dados diretamente para os consumidores, ou por meio
de uma rede de parceiros, receptores do sinal televisivo ou de qualquer outro sistema de
transmissão de dados; o oferecimento de cursos de aprendizagem, treinamento gerencial e
profissional preparatórios para carreira jurídica, atualização profissional, extensão universitária,
especialização e monógrafos; a prestação de serviço de promoção e organização de eventos
relacionados ao setor de educação e cursos; o desenvolvimento e a ampliação do conteúdo dos
cursos de pós-graduação oferecidos, bem como o desenvolvimento de novos cursos de pósgraduação nas diversas áreas do conhecimento, ministrados de forma tele presencial à
distância; a prestação de serviços relativa a cursos, inclusive cursos de idioma e demais
atividades correlatas; a edição de material didático, livros e demais atividades correlatas; a
gestão de direitos autorais de obras literárias; a prestação de serviços de assessoria,
consultoria, orientação e assistência operacional em gestão empresarial no setor de educação; e
a participação em outras sociedades, nacional ou estrangeira, na qualidade de sócia ou acionista
controladora no setor de educação.
Em 30 de setembro de 2020, a Cruzeiro do Sul Educacional e suas controladas contavam com
dezesseis instituições de ensino superior, sendo Universidades, Centros Universitários e
Faculdades, cinco colégios, uma holding e uma empresa patrimonial, conforme abaixo:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo – SP;
Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo – SP;
Universidade de Franca, Franca – SP;
Centro Universitário Módulo, Caraguatatuba – SP;
Centro Universitário do Distrito Federal, Brasília – DF;
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, Salto e Itu – SP;
Faculdade São Sebastião – São Sebastião – SP;
Faculdade Caraguatatuba, Caraguatatuba – SP;
Sociedade Educacional Santa Rita– RS;
CESUCA – Complexo de Ensino Sup. de Cachoerinha – RS;
Sociedade Educacional São Bento – RS;
Sociedade Educacional Santa Tereza – RS;
Colégio Cruzeiro do Sul, São Paulo – SP;
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Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
Período intermediário de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Colégio Alto Padrão, Franca – SP;
Colégio São Sebastião, São Sebastião – SP;
Colégio Itu, Itu – SP;
Colégio Salto, Salto – SP;
Grupo Veritas – RS;
Grupo Unipê – PB;
Sociedade Educacional Braz Cubas, Mogi das Cruzes – SP; e
Centro de Estudos Superiores Positivo, Curitiba – PR; e
Cesa - Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas Ltda, Londrina – PR.

Em 30 de setembro de 2020, a Companhia e suas controladas apresentaram capital circulante
líquido negativo no montante de R$139.638 (ativo circulante de R$502.812 e passivo circulante
consolidado de R$642.450), cujos principais impactos estão atrelados à: (i) juros e encargos
sobre as debêntures com liquidações previstas no curto prazo; e (ii) aquisições ocorridas no
período (Braz Cubas e Positivo) que estão em fase de maturação. A Companhia e suas
controladas geraram fluxo de caixa positivo de R$213.118 através de suas atividades
operacionais durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e, baseada em
suas projeções, conclui que a geração de caixa prevista para os próximos 12 meses será
suficiente para liquidação das obrigações de curto prazo e capacidade de continuidade
operacional.
1.2 Ações e impactos causados pela pandemia COVID-19
A Cruzeiro do Sul se mantém alinhada às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS)
e políticas adotadas pelas autoridades governamentais para garantir em primeiro lugar a saúde e
o bem-estar de todos os envolvidos com a Companhia, sendo alunos, colaboradores, terceiros e
seus familiares, e a sociedade como um todo; porém com o prolongamento da quarentena já
podemos verificar os efeitos negativos da crise em todos os setores da economia.
Durante todo o período da pandemia a Companhia fez o monitoramento de casos de COVID-19
nas diversas unidades operacionais, dando todo o apoio necessário e mantendo os
colaboradores em home office. A partir do mês de julho, cumprindo com as orientações dos
órgãos competentes em cada município onde possui atividades, a Companhia iniciou o plano de
retomada das atividades administrativas cumprindo com todos os protocolos médicos, sanitários
e de segurança do trabalho, com o intuito de planejar o modelo de retomada das atividades
presenciais de forma segura para todos. Além disso, a Companhia realizou um trabalho de
mapeamento para a reorganização das atividades da Companhia para estar preparada após a
Pandemia com o intuito de planejar o modelo de retomada das atividades presenciais de forma
segura.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
Período intermediário de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Medidas Governamentais
Em razão do caráter temporário das medidas governamentais concedidas às empresas com
forma de combate ao COVID-19, o caixa ou do capital circulante líquido da Companhia para o
exercício de 2020 não será impactado. Entretanto, a Companhia adotou uma série dessas
medidas governamentais concedidas com o objetivo de proteção do caixa face aos possíveis
impactos do COVID-19 em suas atividades:
• Redução das alíquotas das contribuições aos serviços sociais autônomos (sistema S) no
período compreendido entre abril e junho de 2020 – conforme MP 932/2020;
• Adoção do disposto na MP 139/2020, quanto a postergação do recolhimento:
(i) do PIS e da COFINS, da Contribuição Previdenciária e do seguro contra acidentes relativos
às competências março e abril para os meses de agosto e outubro de 2020;
(ii) do recolhimento do FGTS, referente às competências de abril e maio, que deverão ser pagos
a partir de julho e poderão ser parcelados em até seis vezes, de julho até dezembro de 2020;
Ações adotadas pela Companhia
Com o objetivo de mitigar os efeitos do COVID-19, a Companhia e suas controladas fizeram uma
série de ações para manutenção de suas atividades. Dentre essas ações, destacam-se as
seguintes:
• Comunicação constante com nossos alunos e colaboradores quanto às ações adotadas pela
Companhia;
• Uso da tecnologia como ferramenta de aprimoramento de encontro entre professores e
alunos permitindo a vivência da experiência acadêmica de suas casas, graças ao nosso
modelo acadêmico alcançando 100% da nossa base de cerca de 350 mil alunos;
• Realização de trabalho remoto por todos os nossos colaboradores, com a preservação da
saúde, bem-estar e com o mesmo compromisso e sem nenhum prejuízo das atividades, com
exceção apenas das equipes de serviços essenciais, em regime de escala para garantir a
integridade das nossas instalações;
• Adequação do modelo acadêmico permitindo a reorganização da atribuição de horas e turno;
• Ampliação de condições de financiamentos para alunos em situação de fragilidade financeira.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
Período intermediário de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Impactos financeiros e continuidade operacional
Durante os meses que se passaram após o início da pandemia (COVID-19), vivemos momentos
de incerteza, sem perspectiva quanto ao seu término e/ou quanto aos efeitos que poderiam
decorrer deste momento.
Com o intuito de preservar a saúde financeira e continuidade dos negócios, a Cruzeiro do Sul
Educacional adotou como estratégia a revisão de sua estrutura e custos, com objetivo de
identificar oportunidades de reduções com a manutenção de sua qualidade na prestação de
serviços.
Nesse sentido, definiu de forma oportuna equipe de trabalho para revisar integralmente a
estrutura da Companhia e de suas controladas, buscando sinergia, eficiência e melhor resultado
operacional. Como consequencia do trabalho realizado, a Companhia implementou uma série de
ações e medidas para mitigar os impactos financeiros da crise na operação, obtendo melhoria de
seus indicadores, garantindo a continuidade operacional e mantendo a qualidade dos serviços
prestados; medidas estas que trouxeram resultados positivos à Companhia já no 3T20.
Dentre as medidas tomadas, a Companhia e suas controladas avaliaram o cenário perante a
disseminação do surto de COVID-19, sobre suas informações trimestrais e foram adotados os
seguintes posicionamentos sobre os assuntos abaixo:
• Reconhecimento de receita: o impacto no reconhecimento de receita não foi significativo, uma
vez que a prestação de serviços foi mantida para nossos alunos através das plataformas
digitais, tendo a Companhia migrado de forma agil, por já deter sistema de aprendizagem online, total dominio da plataforma e Know-how em aulas remotas;
• Risco de crédito e perdas esperadas no contas a receber: a partir de junho de 2020 foi feito
um incremento no reconhecimento para fins de perdas esperadas em créditos com alunos;
• Redução ao valor recuperável de ativos: revisamos o cenário atual das atividades ofertadas
por todas as Unidades Geradoras de Caixa da Companhia, revendo estimativas e premissas,
e a Companhia não identificou perda por impairment;
• Redução de custos: adotamos medidas de revisão de custos e integração das recém
adquiridas Braz Cubas e Positivo, que resultaram em uma melhoria significativa da margem
de contribuição do grupo no 3T20;
Matrizes curriculares: implantação de novas matrizes curriculares na maior parte das suas
Instituições com aumento de disciplinas a distância nos cursos presenciais;
Atribuição de hora-aula: revisão do modelo de atribuição de horas dentro e fora de sala de aula
ao corpo docente, propiciando eficiência sem perder o foco no aluno;
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Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
Período intermediário de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Locação de imóveis: renegociação de locações dos Campi com a postergação parcial de
obrigações e reajustes dos alugueis neste exercicio social.
Como resultados das ações tomadas, a Companhia registrou melhora em um dos seus mais
importantes indicadores, a margem bruta, que subiu 10,8 p.p. de 43,8% no 3T19 para 54,6% no
3T20, e deverá continuar nesse patamar para o 4T20, pois o cenário vem se desenhando cada
dia mais positivo que o esperado, com sinais de estabilização no ritmo de disseminação da
doença, avanços nas pesquisas e testagens de vacinas, e bons indicadores de retomada da
atividade econômica.
A Companhia segue o plano de crescimento e expansão, baseado na solidez dos seus
resultados, sabendo que os desafios serão os impulsionadores e a alavanca de novos projetos e
experiências que virão, reconhecendo o esforço de todos os envolvidos nesse processo de
aprendizado que nos permitiu atravessarmos por esse momento e ter esperança na retomada do
crescimento futuro.
2

Políticas contábeis
As demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram elaboradas e
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com
alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis,
interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”),
aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), que estão em conformidade com as
normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (“IASB”) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram elaboradas com
apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras intermediárias foram
apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras intermediárias.
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas estão sendo divulgados na Nota 4.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras intermediárias
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia e suas
controladas revisam suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação da Companhia e suas controladas.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
Período intermediário de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

As demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas para o período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020 foram concluídas e aprovadas pela Administração da
Companhia em 05 de outubro de 2020.
2.1 Base de consolidação
As demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas são compostas pelas
demonstrações financeiras da Cruzeiro do Sul Educacional S.A. e suas controladas
apresentadas abaixo:
Razão social

30/09/2020

31/12/2019

Participação Direta
Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. (“UDF”)
Sociedade Empresária de Ensino Superior do Litoral Norte Ltda. (“Módulo”)
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A. (“Unicid” ou “SECID”)
ACEF S.A. ("Unifran")

99,98%
99,40%
99,99%
99,99%

99,98%
99,40%
99,99%
99,99%

Participação Indireta
Uni Cidade Trust de Recebíveis S.A. (“Trust”)
Instituição de Ensino São Sebastião Ltda. (‘”FASS”)
Colégio São Sebastião – Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda. (“Colégio São Sebastião”)
Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio S/S Ltda. (“CEUNSP”)
Veritas Educacional A Participações. S.A. (“Veritas”)
Cesuca Complexo de Ensino Superior De Cachoerinha Ltda. (“Cesuca”)
Sociedade Educacional São Bento Ltda. (“São Bento”)
Sociedade Educacional Santa Rita Ltda. (“Santa Rita”)
Sociedade Educacional Santa Tereza Ltda.
IPÊ Educacional Ltda. (‘Unipê”)
IPÊ Patrimonial Ltda. (“Patrimonial”)
Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda. (“Braz Cubas”)
Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda. (“Positivo”)
Cesa - Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas Ltda. (“Cesa”)
Aussee Investimentos – Participações Societárias Ltda. (“Aussee”)
Hefa Investimentos – Participações Ltda. (“Hefa”)
Humboldt Investimentos – Participações Societárias Ltda. (“Humboldt”)
Napoli Investimentos – Participações Societárias Ltda. (“Napoli”)
Telurium Investimentos – Participações Societárias Ltda. (“Telurium”)

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,98%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,98%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
-

As demonstrações financeiras intermediárias individuais consolidadas compreendem as
demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas em 30 de setembro de 2020. O
controle é obtido quando a Companhia e suas controladas estiverem expostas ou tiverem o
direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade
de afetar estes retornos por meio do poder exercido em relação à controlada.
As demonstrações financeiras intermediárias das controladas são elaboradas para o mesmo
período de divulgação que o da Companhia. Quando necessário, são feitos ajustes para que as
políticas contábeis fiquem alinhadas com as da Companhia utilizando práticas contábeis
consistentes.
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Os ativos, passivos e o resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício
são incluídos nas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas a partir da data em
que a Companhia e suas controladas obtiverem o controle.
Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações financeiras intermediárias das
controladas para alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis da Companhia.
Todos os ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa, relacionados com
transações entre controladas, são totalmente eliminados na consolidação.
A variação na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é
contabilizada como transação patrimonial, com seus efeitos registrados no patrimônio líquido e
não só no resultado do exercício.
2.2 Combinação de negócios
Combinações de negócios são contabilizadas aplicando o método de aquisição. O custo de uma
aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é avaliada com base no
valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores na
adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar a participação de não
controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na sua participação nos ativos líquidos
identificados na adquirida. Custos diretamente atribuíveis à aquisição são contabilizados como
despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia e/ou suas controladas avaliam os ativos e passivos
financeiros assumidos com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos
contratuais, as circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição, o
que inclui a segregação, por parte da adquirida, de derivativos embutidos existentes em
contratos hospedeiros na adquirida.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida ao
valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação
contingente considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser reconhecidas de
acordo com o CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos financeiros, na demonstração do resultado.
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em
relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os passivos
assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos,
a diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas
acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio adquirido em
uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada uma das unidades
geradoras de caixa da Companhia e/ou suas controladas que se espera sejam beneficiadas
15
225

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
Período intermediário de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
pelas sinergias da combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da adquirida
ser atribuídos a estas unidades.
Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela desta unidade for
alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da operação ao apurarse o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nestas circunstâncias é apurado com base
nos valores proporcionais da parcela alienada em relação à unidade geradora de caixa mantida.
Todas as aquisições efetuadas foram realizadas pela aquisição integral das quotas das
empresas adquiridas, ou seja, sem o envolvimento e, consequentemente, necessidade de
mensurar a participação não controladora pelo seu valor justo, ou pela participação proporcional
de não controladores sobre os ativos líquidos identificáveis, apurados na data de aquisição.
2.3 Classificação circulante e não circulante
A Companhia e/ou suas controladas apresentam ativos e passivos no balanço patrimonial com
base na sua classificação como circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no
circulante quando:
x Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso
normal do ciclo operacional da entidade.
x Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.
x Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço.
x É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 03/IAS 7
- Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para liquidação de
passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço.
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no
circulante quando:
x
x
x
x

Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade.
Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado.
Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço.
A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos
12 meses após a data do balanço.

A Companhia e/ou suas controladas classificam todos os demais passivos no não circulante.
Os ativos passivos fiscais diferidos são classificados no ativo não circulante.

16
226

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
Período intermediário de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2.4 Tributos
Imposto de renda e contribuição social – correntes
O imposto de renda e a contribuição social da Companhia e suas controladas são calculados
com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente de R$240 para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição
social sobre o lucro líquido.
O imposto de renda e a contribuição social nas sociedades que aderiram ao PROUNI foram
apurados considerando os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa da Receita Federal,
especificamente aplicáveis ao PROUNI e apurado considerando o lucro da exploração sobre as
atividades isentas.
De acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal nº 1394 de 12/09/2013 (IN 1394/13), a
instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, não beneficente,
que aderir ao PROUNI nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.096 de 2005, ficará isenta na
proporção da ocupação efetiva das bolsas (POEB) durante o período de vigência do termo de
adesão dos seguintes tributos: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), Contribuição para o PIS/Pasep; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). A isenção é apurada através do lucro da
exploração, observando o disposto da IN 1394/13.
Tributos diferidos
Tributo diferido são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e
perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja
disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e
perdas tributárias não utilizadas possam ser utilizados, exceto:
x Quando o ativo fiscal diferido relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado no
reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma combinação de
negócios e, na data da transação, não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável ou
prejuízo fiscal.
x Sobre as diferenças temporárias dedutíveis associadas com investimentos em controladas,
ativos fiscais diferidos são reconhecidos somente na extensão em que for provável que as
diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja
disponível para que as diferenças temporárias possam ser utilizadas.
O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado em cada data do balanço e baixado na
extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir
que todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a ser utilizado. Ativos fiscais diferidos baixados
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são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em que se torna provável
que lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos fiscais diferidos sejam recuperados.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser
aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de
imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. As alíquotas desses
impostos, definidas atualmente, são de 25% para imposto de renda e 9% para contribuição
social.
Tributos diferidos relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido também
são reconhecidos no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado. Itens de tributos
diferidos são reconhecidos de acordo com a transação que originou o tributo diferido, no
resultado abrangente ou diretamente no patrimônio líquido.
Tributos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal ou
contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os tributos diferidos são
relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária.
Tributos sobre as vendas
As regras do PROUNI definem que estão isentas do PIS e da COFINS as receitas auferidas pela
Companhia e suas controladas, sobre todas as atividades operacionais vinculadas à graduação
tradicional e tecnológica. Para as demais receitas de ensino superior, a incidência do PIS e a
COFINS segue as alíquotas de 0,65% e 3,00%, respectivamente e, para as atividades não
relacionadas ao ensino superior, a incidência do PIS é apurado pela alíquota de 1,65% e a
COFINS a 7,6%. Vale ainda destacar que, a partir de julho de 2015 a Companhia e suas
controladas, passaram a recolher PIS e COFINS sobre os rendimentos com aplicações
financeiras, com alíquotas de 0,65% e 4,00%, respectivamente.
Sobre as receitas das atividades de ensino, incide o ISS e de acordo com cada Município as
alíquotas são de 2,00% a 5,00%.
2.5 Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de
curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia e suas controladas
consideram equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um
montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor.
2.6 Instrumentos financeiros – reconhecimento inicial e mensuração subsequente
Todos os ativos e passivos financeiros são inicialmente registrados pela Companhia e suas
controladas, quando tornam-se parte de disposições contratuais de determinado instrumento.
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i. Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao
valor justo por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos
fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia e suas
controladas para a gestão destes ativos financeiros.
Todos os ativos financeiros são reconhecidos a valor justo, acrescido, no caso de ativos
financeiros não contabilizados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que
são atribuíveis à aquisição do ativo financeiro.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em quatro
categorias:
x Ativos financeiros ao custo amortizado.
x Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com
reclassificação de ganhos e perdas acumulados.
x Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem
reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento
(instrumentos patrimoniais).
x Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos
para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio
do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos
financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o
objetivo de venda ou recompra no curto prazo.
Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e
juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, independentemente
do modelo de negócios. Não obstante os critérios para os instrumentos de dívida ser
classificados pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, conforme descrito acima, os instrumentos de dívida podem ser designados pelo
valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se isso eliminar, ou reduzir
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significativamente, um descasamento contábil.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial
pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na demonstração do
resultado.
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um
grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
x Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram.
x A Companhia e suas controladas transferiram seus direitos de receber fluxos de caixa do
ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem
atraso significativo a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e (a) a Companhia e
suas controladas transferiram substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a
Companhia e suas controladas nem transferiram nem retiveram substancialmente todos os
riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo.
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em duas etapas. Para as exposições de
crédito para as quais não houve aumento significativo no risco de crédito desde o
reconhecimento inicial, as perdas de crédito esperadas são provisionadas para perdas de crédito
resultantes de eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito
esperada de 12 meses). Para as exposições de crédito para as quais houve um aumento
significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária uma provisão para
perdas de crédito esperadas durante a vida remanescente da exposição, independentemente do
momento da inadimplência, além do contas a receber de alunos (uma perda de crédito esperada
vitalícia).
Para os ativos financeiros passíveis de análise de redução ao valor recuperável não foi
reconhecida nenhuma perda esperada no período findo em 30 de setembro de 2020, pois de
acordo com a avaliação da Companhia e suas controladas além do risco associado ser baixo,
não há histórico de perdas.
Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de
caixa contratuais.
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ii. Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros
ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado ou como
derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos,
no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
Os passivos financeiros da Companhia e controladas incluem fornecedores, outras contas a
pagar, empréstimos, financiamentos, debêntures, e instrumentos financeiros derivativos.
Mensuração subsequente
A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação, conforme descrito abaixo:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para
negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio
do resultado.
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem incorridos para
fins de recompra no curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros
derivativos contratados pela Companhia e/ou controladas que não são designados como
instrumentos de hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos
financeiros.
Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do
resultado.
Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC
48/IFRS 9 - Instrumentos financeiros, forem atendidos. A Companhia e suas controladas não
designaram nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado.
Passivos financeiros ao custo amortizado
Após o reconhecimento inicial, empréstimos, financiamentos e debêntures contraídos sujeitos a
juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de
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juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados,
bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição
e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização
pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do
resultado.
Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos, financiamentos e debêntures contraídos,
sujeitos a juros.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a
obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo
financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente
diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou
modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um
novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do
resultado.
iii. Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado
no balanço patrimonial consolidado se houver um direito legal atualmente aplicável de
compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas,
realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.
2.7 Instrumentos financeiros - derivativos
A controlada Módulo utilizou até o início do exercício corrente, instrumentos financeiros
derivativos, principalmente swaps, para fornecer proteção contra o risco de variação cambial
sobre empréstimos em moeda estrangeira.
Os instrumentos financeiros derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data em
que o contrato de derivativo é contratado, sendo reavaliados subsequentemente também ao
valor justo. Derivativos são apresentados como ativos financeiros quando o valor justo do
instrumento for positivo, e como passivos financeiros quando o valor for negativo.
Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de derivativos durante o
exercício são lançados diretamente na demonstração de resultado.
A Módulo utilizou contratos de swap com o objetivo de proteger a exposição a variações no valor
justo dos empréstimos em moeda estrangeira. A Companhia não possui contabilidade de hedge
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accounting.
2.8 Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto,
estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos
monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em
relação às demonstrações financeiras intermediárias tomadas em conjunto. Para fins de registro
e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os
fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos
respectivos ativos e passivos. Os saldos de contas a receber da Companhia estão ajustados a
valor presente conforme demonstrado na Nota 7.
2.9 Investimentos em controladas
Os investimentos da Companhia em suas controladas são contabilizados com base no método
da equivalência patrimonial. Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento
em uma controlada é reconhecido inicialmente ao custo. O valor contábil do investimento é
ajustado para fins de reconhecimento das variações na participação da Companhia no
patrimônio líquido da controlada a partir da data de aquisição. O ágio relativo à controlada é
incluído no valor contábil do investimento, não sendo, no entanto, amortizado nem
individualmente testado para fins de redução no valor recuperável dos ativos.
A demonstração do resultado reflete a participação da Companhia nos resultados operacionais
da controlada. Eventual variação em outros resultados abrangentes dessas investidas é
apresentada como parte de outros resultados abrangentes da Companhia. Adicionalmente,
quando houver variação reconhecida diretamente no patrimônio da controlada, a Companhia
reconhecerá sua participação em quaisquer variações, quando aplicável, na demonstração das
mutações do patrimônio líquido. Nos períodos findos em 30 de setembro de 2020 e 2019 a
Companhia não possui efeitos em outros resultados abrangentes ou registrados diretamente no
patrimônio líquido derivados das demonstrações financeiras intermediárias de suas controladas.
Ganhos e perdas não realizados em decorrência de transações entre a Companhia e a
controlada são eliminados em proporção à participação na controlada. A soma da participação
da Companhia nos resultados de uma controlada é apresentada na demonstração do resultado,
fora do lucro operacional, representando o resultado após os impostos e participações de não
controladores nas controladas.
Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é
necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da Companhia
em sua controlada. A Companhia determina, em cada data de fechamento do balanço
patrimonial, se há evidência objetiva de que o investimento na controlada sofreu perda por
redução ao valor recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o montante da perda por
redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da controlada e o valor
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contábil e reconhece a perda, quando aplicável, no resultado do exercício.
Ao perder influência significativa sobre a controlada, mensura e reconhece qualquer
investimento retido ao valor justo. Eventual diferença entre o valor contábil da controlada, no
momento da perda de influência significativa, e o valor justo do investimento retido e dos
resultados da alienação, serão reconhecidos no resultado.
2.10 Imobilizado
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas.
Custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de
um ativo qualificável são reconhecidos como parte do custo do imobilizado em construção. A
Companhia não possui ativos qualificáveis nos períodos apresentados.
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item
caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir
para a Companhia e/ou suas controladas e que o seu custo pode ser medido de forma confiável.
O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de
manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor
substituto do custo, deduzido do valor residual.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas
úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto
reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
As vidas úteis estimadas para o período corrente e comparativo são as seguintes:
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Equipamentos audiovisuais
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Direito de uso

10 anos
5 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos
(a)
(b)

(a) Com base nos contratos de locação, a vida útil das benfeitorias em propriedades de terceiros gira em torno de
4,0% a 10,0% a.a. variando de acordo com o período de locação.
(b) Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a
vida útil estimada dos ativos, que variam em torno de 3 a 22 anos.
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O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento
de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico
futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo
(calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é
incluído na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
2.11 Arrendamento
A Companhia avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um
arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo
identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.
Companhia como arrendatário
A Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os
arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo
valor. A Companhia reconhece os passivos de arrendamento para fazer frente aos seus
compromissos com arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso
dos ativos subjacentes.
Ativos de direito de uso
A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja,
na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são
mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao
valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento.
O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos,
custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início,
menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são
depreciados linearmente, de acordo com o prazo contratual.
Os ativos de direito de uso também estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Vide políticas
contábeis para a redução ao valor recuperável de ativos não financeiros na Nota 2.14.
Passivos de arrendamento
Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento
mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o
prazo do arrendamento (fluxo de caixa descontado real). Os pagamentos do arrendamento
incluem pagamentos fixos menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos
variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa (tais como a inflação que é
incorporada ao passivo de arrendamento e direito de uso quando aplicada na data base de
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reajuste dos aluguéis), e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os
pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra
razoavelmente certa de ser exercida pela Companhia pagamentos de multas pela rescisão do
arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir a Companhia exercendo a opção de rescindir
a arrendamento.
Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa,
geralmente percentuais sobre a receita líquida sobre os serviços prestados da Companhia, e são
reconhecidos como custos dos serviços prestados no período em que ocorre o evento ou
condição que gera esses pagamentos.
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua taxa de
empréstimo e financiamento incremental (taxa nominal) na data de início porque a taxa de juro
implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do
passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os
pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de
arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do
arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em
pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar
tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra do
ativo subjacente.
Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor
A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus
arrendamentos de curto prazo de máquinas e equipamentos (ou seja, arrendamentos cujo prazo
de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não
contenham opção de compra). Também aplica a isenção de reconhecimento de ativos de baixo
valor a arrendamentos de equipamentos de escritório considerados de baixo valor (a Companhia
tem como política considerar ativos de baixo valor aqueles cujo valor do ativo quando novo é
igual ou inferior a R$ 20). Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de arrendamentos
de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo do prazo
do arrendamento.
2.12 Ativos intangíveis
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu
reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de
negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os
ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas
acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de
desenvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstração do
resultado no exercício em que for incorrido.
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A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida.
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados
em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de
valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível com
vida definida são revisados no mínimo ao final de cada exercício social. Mudanças na vida útil
estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são
contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso,
sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis
com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa
consistente com a utilização do ativo intangível.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente
em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade
geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se
essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil de indefinida
para definida é feita de forma prospectiva.
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença
entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na
demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.
As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Carteira de clientes
Marca
Licenças MEC
Cláusula de não concorrência
Pólos de ensino
Software

6,3 anos
21,2 anos
Indefinida
6 anos
5 anos
10 anos

2.13 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e
tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para
desvalorização ajustando o valor contábil líquido do valor recuperável.
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como
sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao
seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo médio
ponderado de capital aplicável para a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é
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determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em
bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis
à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de
um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes.
O seguinte critério é também aplicado para avaliar perda por redução ao valor recuperável de
ativos específicos:
Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
Teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio é feito anualmente (em 30 de
setembro) ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida
Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução ao valor
recuperável anualmente (em 30 de junho), individualmente ou no nível da unidade geradora de
caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do
valor contábil.
Frente ao atual cenário econômico financeiro do pais, a Companhia avaliou as circunstâncias
que poderiam gerar algum impairment em seus ativos não financeiros frente à COVID-19. Os
impactos foram estruturados com base na melhor informação disponível até o momento. Vale
colocar que após a conclusão dos testes de recuperação dos ativos, a Companhia não
identificou elementos que indiquem a necessidade de constituição de provisão para impairment
em 30 de setembro de 2020.
Ativos intangíveis, imobilizados e direito de uso com vida útil definida
Ativos intangíveis, imobilizados e direito de uso com vida útil definida são amortizados e
depreciados, respectivamente, bem como avaliados em relação à perda por redução ao valor
recuperável sempre que houver indicação de perda do valor econômico do ativo. A avaliação da
existência de indicativos de perda do valor econômico é realizada no mínimo anualmente,
individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso ou quando as
circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil.
2.14 Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Companhia e/ou suas controladas possuem uma
obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é
provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma
estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia e/ou suas
controladas esperam que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por
exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo
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separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a
qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações
atuais de mercado, do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O
aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa
financeira.
2.15 Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em
dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se a Companhia e/ou suas controladas
possuem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado
prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
2.16 Adiantamentos de clientes
São apresentados no passivo circulante e correspondem aos valores recebidos
antecipadamente, relativos a cursos que serão ministrados no período seguinte e que são
reconhecidos no resultado do exercício de acordo com o regime de competência em decorrência
da obrigação de desempenho definida pelo CPC 47/IFRS 15 - Contratos com clientes.
2.17 Resultado por ação
O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício dividido pelo número
médio ponderado de ações em circulação no respectivo exercício. O resultado por ação diluído é
calculado por meio da referida média ponderada das ações em circulação, ajustada pelos
instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos períodos
apresentados.
A Companhia e/ou suas controladas não possuem operações com instrumentos diluidores que
influenciam no cálculo do lucro diluído, portanto, o lucro diluído por ação é igual ao valor do lucro
básico por ação.
2.18 Receita diferida
Com a mudança do CPC 06 (R1) - Operações de Arrendamento Mercantil para a norma CPC 06
(R2) - Arrendamentos (R2), foi identificado um arrendamento em uma controlada indireta da
CEUNSP, que nos termos da norma, não se qualificam como arrendamento mercantil e sim
como um retroarrendamento do imóvel e foi contabilizada como venda. A operação de sale and
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leaseback, resultou em um ganho auferidos na venda, e à luz da norma, este ganho foi
registrado no passivo da Companhia como uma receita diferida está sendo amortizado ao longo
do prazo do arrendamento.
2.19 Reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na extensão em que for favorável que benefícios econômicos serão
gerados para a Companhia e/ou suas controladas e quando possa ser mensurada de forma
confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo
descontos, abatimentos e tributos ou encargos sobre vendas
Desde 01 de Janeiro de 2018, o CPC 47 / IFRS 15, estabelece um modelo de cinco etapas que
se aplicam sobre a receita obtida a partir de um contrato com cliente, independentemente do tipo
de transação da receita: (i) Quando as partes do contrato aprovarem o contrato e estiverem
comprometidas em cumprir suas respectivas obrigações; (ii) Quando a entidade puder identificar
os direitos de cada parte em relação aos bens ou serviços transferidos; (iii) Quando a entidade
puder identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a serem transferidos; (iv)
Quando o contrato possuir substancia comercial, e; (v) Quando for provável que a entidade
receberá a contraprestação a qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão
transferidos ao cliente.
A seguir apresentamos as políticas adotadas nas receitas advindas das atividades operacionais
do Grupo:
Prestação de serviços
As receitas incluem mensalidades de ensino superior (graduação e pós graduação), ensino
médio e fundamental, presenciais ou à distância, mensalidade de cursos de extensão e taxas de
serviços. As receitas são registradas quando os serviços são prestados.
Venda de produtos
A receita pela comercialização de produtos é reconhecida no cumprimento das obrigações ao
transferir o produto ao cliente, podendo ser em momento específico seu reconhecimento ao
longo do contrato, conforme o acordo comercial assumido. A Companhia e suas controladas
utilizam a política de reconhecimento de receita na data em que o produto é entregue ao
comprador, visto que os principais produtos são livros e apostilas.
Receita de juros
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizados e ativos financeiros que
rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros
efetiva, que desconta exatamente os pagamentos e recebimentos futuros estimados de caixa ao
longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto,
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quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros e
incluída na rubrica “Receita financeira”, na demonstração do resultado.
2.20 Demonstração dos fluxos de caixa e do valor adicionado (“DVA”)
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão
apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 03 (R3) - Demonstração dos
Fluxos de Caixa (IAS 7). A Companhia apresenta as operações de pagamentos de juros de
empréstimos, financiamentos e passivo de arrendamento como atividade de financiamento.
A DVA foi preparada de acordo com o Pronunciamento CPC 9 – Demonstração do Valor
Adicionado e com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de
preparação das demonstrações financeiras intermediárias. Essa demonstração tem por
finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado
período e é apresentada pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária
brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras intermediárias individuais e como
informação suplementar às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas, pois não é
uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as IFRSs.
2.21 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
Normas novas que estão em vigor a partir de 2020
Não houve novas normas IFRS, pronunciamentos e IFRIC’s com adoção a partir de janeiro de
2020 que trouxeram substanciais alterações às práticas adotadas pela Companhia.
3

Avaliação das informações por segmento
Em função da concentração de suas atividades, substancialmente, na atividade de ensino
superior, a Companhia está organizada e é gerenciada em uma única unidade de negócio. Os
cursos oferecidos pela Companhia, embora sejam destinados a um público diverso, e entregues
em formatos diferentes como campi e pólos, não são controlados e gerenciados pela
Administração como segmentos independentes, sendo os resultados da Companhia
acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.

4

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia e/ou suas
controladas requerem que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas que
afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos e as respectivas
divulgações, bem como as divulgações de passivos contingentes.
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As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras
importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo riscos que
podem causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo
exercício financeiro estão relacionados a seguir:
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo
menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é
baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de
mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado
no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os
próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia e/ou
suas controladas ainda não tenham se comprometido ou investimentos futuros significativos que
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é
sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos
recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de
extrapolação.
Valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo dos instrumentos financeiros ativos e passivos que não são negociados em
mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação, incluindo o método de
fluxo de caixa descontado. A Companhia e/ou suas controladas utilizam seu julgamento para
escolher os dados e premissas utilizados nestas avaliações. Mudanças nas premissas sobre
esses fatores podem afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.
Provisões para demandas judiciais
A Companhia e/ou suas controladas reconhecem provisão para causas cíveis, tributárias e
trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis,
a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
A Companhia e suas controladas diretas e indiretas estão sujeitas no curso normal dos negócios
a fiscalizações, processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias cível, tributária,
trabalhista, ambiental, societária e direito do consumidor, entre outras. Dependendo do objeto
das investigações sobre os processos judiciais ou procedimentos administrativos, a Companhia
e suas controladas, podem ser adversamente afetadas, independentemente do respectivo
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resultado final.
Conforme exposto, não é possível garantir que estas autoridades não autuarão a Companhia e
suas controladas, nem que estas autuações não se converterão em processos administrativos e,
posteriormente, em processos judiciais, tampouco, o resultado final tanto dos eventuais
processos administrativos quanto dos judiciais.
Tributos
Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios, bem como a natureza de longo prazo e
a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e
as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros
na receita e despesa de tributos já registrada. A Companhia e/ou suas controladas constituem
provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por
parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas
provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e
interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela
autoridade fiscal responsável.
Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos,
dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia e suas controladas.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O método do passivo de contabilização do imposto de renda e contribuição social é usado para
imposto de renda diferido gerado por diferenças temporárias entre o valor contábil dos ativos e
passivos e os respectivos valores fiscais. O montante do imposto de renda e contribuição social
diferido ativo é revisado na data de cada balanço e reduzido ao montante que não seja mais
realizável através de lucros tributáveis futuros. Ativos e passivos fiscais diferidos são calculados
usando as alíquotas fiscais aplicáveis ao lucro tributável nos anos em que essas diferenças
temporárias deverão ser realizadas. O lucro tributável futuro pode ser maior ou menor que as
estimativas consideradas quando da definição da necessidade de registrar o ativo fiscal.
Provisão para perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa
A Provisão para perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa é calculada de acordo
com as diretrizes do CPC 48/IFRS 9. Como consequência da adoção da norma, a Companhia
passou a mensurar a provisão para créditos de liquidação duvidosa com base na perda
esperada e não mais com base na perda incorrida.
A Companhia utiliza o expediente prático previsto na norma, e aplica o modelo simplificado na
mensuração da perda esperada para a vida toda do contrato, através da utilização de dados
históricos e da segmentação da carteira de recebíveis em grupos que possuem o mesmo padrão
de recebimento e os mesmos prazos de vencimento.
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Taxa incremental sobre o empréstimo do arrendatário e períodos de contrato
A Companhia não tem condições de determinar a taxa implícita de desconto a ser aplicada a
seus contratos de arrendamento. Portanto, a taxa incremental sobre o empréstimo do
arrendatário é utilizada para o cálculo do valor presente dos passivos de arrendamento no
registro inicial do contrato.
A taxa incremental sobre empréstimo do arrendatário é a taxa de juros que o arrendatário teria
que pagar ao tomar recursos emprestados para a aquisição de ativo semelhante ao ativo objeto
do contrato de arrendamento, por prazo semelhante e com garantia semelhante, os recursos
necessários para obter o ativo com valor similar ao direito de uso do ativo em ambiente
econômico similar.
A obtenção desta taxa envolve um elevado grau de julgamento, e deve ser função do risco de
crédito do arrendatário, do prazo do contrato de arrendamento, da natureza e qualidade das
garantias oferecidas e do ambiente econômico em que a transação ocorre. O processo de
apuração da taxa utiliza preferencialmente informações prontamente observáveis, a partir das
quais deve proceder aos ajustes necessários para se chegar à sua taxa incremental de
empréstimo.
A adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16 permite que a taxa incremental seja determinada para um
agrupamento de contratos, uma vez que esta escolha está associada à validação de que os
contratos agrupados possuem características similares.
A Companhia adotou o referido expediente prático de determinar agrupamentos para seus
contratos de arrendamento em escopo por entender que os efeitos de sua aplicação não
divergem materialmente da aplicação aos arrendamentos individuais. O tamanho e a
composição das carteiras foram definidos conforme as seguintes premissas: (a) ativos de
naturezas similares; e (b) prazos remanescentes com relação à data de aplicação inicial
similares.
Determinação do prazo de arrendamento
Ao determinar o prazo do arrendamento, a Administração considera todos os fatos e
circunstâncias que criam um incentivo econômico para o exercício de uma opção de prorrogação
ou para o não exercício da opção de rescisão. As opções de prorrogação (ou períodos após as
opções de rescisão) são incluídas no prazo do arrendamento somente quando há certeza
razoável de que o arrendamento será prorrogado (ou que não será rescindido).
Para arrendamentos de centros acadêmicos, os fatores a seguir normalmente são os mais
relevantes:
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Se a rescisão (ou não prorrogação) incorrer em multas significativas, é razoavelmente certo de
que a Companhia irá efetuar a prorrogação (ou não irá efetuar a rescisão).
Se houver benfeitorias em imóveis de terceiros com saldo residual significativo, é razoavelmente
certo de que a Companhia irá prorrogar (ou não rescindir) o arrendamento.
Adicionalmente, a Companhia considera outros fatores, incluindo as práticas passadas
referentes aos períodos de utilização de tipos específicos de ativos (arrendados ou próprios) e
de duração de arrendamentos, e os custos e a disrupção nos negócios necessárias para a
substituição do ativo arrendado.
Essa avaliação é revisada caso ocorra um evento ou mudança significativa nas circunstâncias
que afete a avaliação inicial e que esteja sob o controle do arrendatário, como por exemplo, se
uma opção é de fato exercida (ou não exercida) ou se a Companhia fica obrigada a exercê-la (ou
não exercê-la). Durante o exercício corrente, o efeito financeiro da revisão dos prazos de
arrendamentos a fim de refletir o efeito do exercício de prorrogação e rescisão resultou em um
montante de R$23.978 nos passivos de arrendamentos e direito de uso de ativos reconhecidos
na Nota 14.
5

Combinação de negócios

5.1 Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda.
Em setembro de 2019, a controlada ACEF firmou um acordo de investimento com os acionistas
da Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda., para a aquisição de participação societária
equivalente a 100% (cem por cento) do capital social total da empresa investida, com assunção
do controle a partir de 06 de fevereiro de 2020. A aquisição foi motivada, fundamentalmente, em
razão do interesse da ACEF em expandir sua operação na região de atuação da Adquirida.
Em 22 de novembro de 2019, a aquisição foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), por meio do ato de concentração nº 08700.005225/2019-95.
O preço pago é composto da seguinte forma:
Descrição
Preço de aquisição
Ajuste de preço – capital de giro
Total da contraprestação

Valor
160.399
(120.222)
40.177

Alocação do valor justo
Em cumprimento aos dispositivos do CPC 15 (R1)/IFRS 3 – Combinações de Negócios, a
Administração da Companhia concluiu por meio de laudo preliminar de PPA todas as
mensurações nos valores justos dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos na data de
aquisição, perfazendo as alocações abaixo apresentadas.
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Segue posição preliminar dos saldos reconhecidos na combinação de negócio em 06 de
fevereiro de 2020:
Descrição

Posição em
31/01/2020

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos a recuperar
Outros ativos
Imobilizado, líquido
Direito de uso
Intangíveis
Marcas
Carteira de alunos
Cláusula de não concorrência
Polos EAD
Passivo
Empréstimos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações Tributárias
Adiantamentos de clientes
Passivo de arrendamento
Tributos Diferidos
Provisão para demanda judiciais
Outros passivos
Total de ativos identificáveis líquidos
Ágio
Total da contraprestação

Alocação dos ativos
identificáveis
líquidos

Alocação em
31/01/2020

349
9.911
2.138
99
789
2.901
1.115
313
17.615

25.432
26.546
2.745
15.054
69.777

349
9.911
2.138
99
789
2.901
1.115
313
25.432
26.546
2.745
15.054
87.392

(30.313)
(42.391)
(7.623)
(138.822)
(2.081)
(1.221)
(17.738)
(4.493)
(18.883)
(263.564)
(245.949)

(154)
(154)
69.623

(30.313)
(42.391)
(7.623)
(138.822)
(2.081)
(1.221)
(17.738)
(4.647)
(18.883)
(263.718)
(176.326)

286.126
40.177

(69.623)
-

216.503
40.177

O ágio pago por rentabilidade futura originado na operação consiste no benefício das sinergias
esperadas, crescimento das receitas, desenvolvimento futuro dos mercados.
Esses benefícios não são reconhecidos separadamente do ágio porque não atendem aos
critérios de reconhecimento de ativos intangíveis identificáveis.
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Metodologia para o reconhecimento dos ativos intangíveis
Foram observados os critérios definidos no CPC 04 (R1)/IAS 38 - Intangível, para
reconhecimento dos ativos intangíveis citados a seguir:
Ativo
Marcas
Carteira de alunos
Cláusula de não concorrência
Polo EAD

R$
25.432
26.545
2.745
15.054

Método
Método de “rendimentos excedentes”
Método de “rendimentos excedentes”
Método de “rendimentos excedentes”
“With or Without Method”

Prazo esperado
de amortização
25 anos
5 anos
5 anos
8 anos e 11 meses

Os métodos utilizados consistem em converter montantes futuros em um valor único atual, ou
seja, descontado a valor presente através de taxa de desconto que reflita o risco associado ao
ativo ou negócio.
Saída de caixa líquida na aquisição da Braz Cubas
Fevereiro/2020
160.399
(17.500)
(120.222)
22.677
(349)
22.328

Preço de aquisição
Parcela retida (i)
Ajuste de Preço
Preço de aquisição pago em caixa
Saldos de caixa e equivalentes de caixa adquiridos
Efeito líquido no fluxo de caixa da adquirente

(i) Parcelas de R$7.500 e R$10.000 a serem ajustadas pela variação do CDI e que serão pagas até 20 de fevereiro de
2025 e 20 de fevereiro de 2026, respectivamente.

Impacto das aquisições nos resultados da Companhia
O resultado do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 inclui receitas e
despesas atribuíveis aos negócios adicionais gerados pela Braz Cubas, a partir de fevereiro de
2020, uma vez que a transação de aquisição dessa investida se concretizou em 06 de fevereiro
de 2020.
A receita incluída na demonstração consolidada do resultado desde fevereiro de 2020 inclui o
valor de receitas líquidas gerado por Braz Cubas de R$67.600. Braz Cubas também contribuiu
com um lucro líquido de R$12.058 no mesmo período.
Cláusulas de reembolso de contingências
A Companhia possui cláusula contratual para eventuais desembolsos financeiros para
contingências originadas em eventos passados, ocorridos antes da data de aquisição da Braz
Cubas com suas respectivas controladas.
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5.2 Grupo Positivo
Em 05 de dezembro de 2019 a SECID firmou um acordo de investimento com os acionistas do
Grupo Positivo, detentores do Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda.; Cesa - Complexo de
Ensino Superior Arthur Thomas Ltda.; Aussee Investimentos – Participações Societárias Ltda.;
Hefa Investimentos – Participações Ltda.; Humboldt Investimentos – Participações Societárias
Ltda.; Napoli Investimentos – Participações Societárias Ltda.; e Telurium Investimentos –
Participações Societárias Ltda., para a aquisição de participação societária equivalente a 100%
(cem por cento) do capital social total das empresas investidas, com assunção do controle a
partir de 04 de março de 2020. A aquisição foi motivada, fundamentalmente, em razão do
interesse da SECID em expandir sua operação na região de atuação da Adquirida.
A aquisição foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor (CADE), em 11
de fevereiro de 2020, por meio do ato de concentração nº 08700.000078/2020-09.
O preço pago é composto da seguinte forma:
Descrição
Preço de aquisição
Ajuste do preço
Total da contraprestação

Valor
538.766
19.641
558.407

Alocação do valor justo
Em cumprimento aos dispositivos do CPC 15 (R1)/IFRS 3 – Combinações de Negócios, a
Administração da Companhia concluiu por meio de laudo preliminar de PPA todas as
mensurações nos valores justos dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos na data de
aquisição, perfazendo as alocações abaixo apresentadas.
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Segue posição preliminar dos saldos reconhecidos na combinação de negócio em 04 de março
de 2020:
Descrição

Posição em
04/03/2020

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Tributos a Recuperar
Arrendamentos
Tributos Diferidos
Outros Ativos
Imobilizado, líquido
Intangíveis
Marcas
Carteira de alunos
Cláusula de não concorrência
Licença MEC
Polos EAD
Passivo
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamentos de clientes
Obrigações por aquisição de participações societárias
Obrigações com partes relacionadas
Arrendamentos
Provisão para demanda judiciais
Outros passivos
Total de ativos identificáveis líquidos

Alocação dos ativos
identificáveis
líquidos

Alocação em
04/03/2020

6.234
20.342
10.121
4.431
2.426
139.076
12.358
3.774
55.322
32.505
286.590

72.326
18.441
10.225
82.893
74.273
258.158

6.234
20.342
10.121
4.431
2.426
139.076
12.358
3.774
55.322
32.505
72.326
18.441
10.225
82.893
74.273
544.748

(124)
(7.299)
(19.934)
(4.960)
(12.155)
(3.428)
(2.256)
(145.858)
(8.102)
(1.141)
(205.256)
81.334

(246)
(246)
257.912

(124)
(7.299)
(19.934)
(4.960)
(12.155)
(3.428)
(2.256)
(145.858)
(8.348)
(1.141)
(205.503)
339.246

477.074
558.407

(257.912)
-

219.162
558.407

Ágio
Total da contraprestação

O ágio pago por rentabilidade futura originado na operação consiste no benefício das sinergias
esperadas, crescimento das receitas, desenvolvimento futuro dos mercados.
Esses benefícios não são reconhecidos separadamente do ágio porque não atendem aos
critérios de reconhecimento de ativos intangíveis identificáveis.
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Metodologia para o reconhecimento dos ativos intangíveis e da mais valia do imobilizado
Os critérios observados para o reconhecimento dos ativos intangíveis identificados na
combinação de negócios e da mais valia do imobilizado foram conforme segue:
Ativo
Marcas
Carteira de alunos
Cláusula de não concorrência
Licença MEC
Polos EAD

R$
72.326
18.441
10.225
82.893
74.273

Método
Método da “economia de royalties”
Método de “rendimentos excedentes”
Método de “rendimentos excedentes”
“With or Without Method”
Método "Fluxo de caixa incremental"

de amortização
25 anos
5 anos e 10 meses
5 anos
Indefinido
14 anos e 10 meses

Os métodos utilizados consistem em converter montantes futuros em um valor único atual, ou
seja, descontado a valor presente através de taxa de desconto que reflita o risco associado ao
ativo ou negócio.
Saída de caixa líquida na aquisição da Positivo
Março/2020
558.407
(246.768)
(6.234)
305.405

Preço de aquisição
Parcela retida (i)
Saldos de caixa e equivalentes de caixa adquiridos
Efeito líquido no fluxo de caixa da adquirente

(i) As parcelas serão ajustadas pela variação do CDI e pagas conforme cronograma: R$40.000 até 04 de agosto de
2022, outra parcela retida de R$40.000 até 04 de março de 2024 e uma última parcela retida de R$166.768 até 11 de
fevereiro de 2028.

Impacto das aquisições nos resultados da Companhia
O resultado do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 inclui receitas e
despesas atribuíveis aos negócios adicionais gerados pela Positivo, a partir de março de 2020,
uma vez que a transação de aquisição dessa investida se concretizou em 04 de março de 2020.
A receita incluída na demonstração consolidada do resultado desde março de 2020 inclui o valor
de receitas líquidas gerado por Positivo de R$188.275. Positivo também contribuiu com um
prejuízo de R$15.095 no mesmo período.
Cláusulas de reembolso de contingências
A Companhia possui cláusula contratual para eventuais desembolsos financeiros para
contingências originadas em eventos passados, ocorridos antes da data de aquisição da Positivo
com suas respectivas controladas.
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6

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa
Banco conta movimento
Equivalentes de caixa (a)
Total

Controladora
30/09/2020 31/12/2019
16
20
675
944
16.264
4.497
16.955
5.461

Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
27
32
13.635
9.729
291.517
12.962
305.179
22.723

(a) Os saldos mantidos em equivalentes de caixa em 30 de setembro de 2020 são representados principalmente por:
(i) CDBs que remuneram 98,5% a 101%, atrelados a bancos nacionais de primeira linha e (ii) Operações
compromissadas que remuneram 70% do CDI. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia e suas controladas
mantinham suas aplicações em fundos de investimentos em renda fixa de curto prazo, remunerados à taxa de
juros que variavam de 90% a 99% do CDI e aplicações automáticas em renda fixa remunerados a taxa de juros
que variavam de 2% a 55%. Visto o cenário econômico atual e a redução dos durations dos ativos de renda fixa,
alteramos no período, as aplicações em fundos de investimentos em renda fixa de curto prazo para CDBs, que
remuneram 98,5% a 101% do CDI; e afim de reduzir a incidência de IOF, o capital de giro de curtíssimo prazo está
aplicado em compromissadas com remuneração de 70% do CDI e breakeven de 21 dias em comparação ao CDB.

7

Contas a receber

Mensalidades
Crédito universitário
Acordos em andamento
Outras contas a receber
Subtotal
Provisão para perdas estimadas com créditos
de liquidação duvidosa
Ajuste a valor presente
Total

(a)
(b)
(c)
(e)

(d)

Controladora
30/09/2020 31/12/2019
104.864
89.774
4.858
9.651
6.358
5.357
9.061
3.684
125.141
108.466

Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
438.128
299.553
68.235
80.752
37.439
20.781
40.944
14.142
584.746
415.228

(94.757)
(275)
30.109

(71.207)
(574)
36.685

(398.706)
(2.615)
183.425

(241.607)
(4.673)
168.948

26.730
3.379

36.175
510

168.858
14.567

157.321
11.627

Circulante
Não circulante

(a) Corresponde às mensalidades a receber dos alunos provenientes da prestação de serviços da atividade de ensino.
(b) Compreende as mensalidades a receber objeto de financiamento mediante os programas disponíveis na
Companhia e suas controladas.
FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) estão representadas pelos créditos educacionais, cujos financiamentos
foram contratados pelos alunos junto à Caixa Econômica Federal - CEF ou Banco do BLdrasil e o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sendo os recursos financeiros repassados mensalmente pela CEF e
Banco do Brasil em conta corrente bancária específica.
O referido montante tem sido utilizado para pagamento das contribuições previdenciárias e tributos federais, bem
como convertidos em caixa por meio de leilões de títulos do Tesouro Nacional.
A Companhia e suas controladas constituem provisão para perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa
para os valores gerados na modalidade FIES de acordo com as estimativas de perda associadas aos alunos
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contemplados pelo programa. A Companhia é responsável por uma parcela de uma eventual inadimplência do
aluno para com o FNDE de acordo com a modalidade de contrato celebrado. Para os contratos com fiador, a
Companhia é responsável por 15% de eventual inadimplência do aluno. Para os contratos garantidos pelo Fundo
de Garantia de Operações de Crédito Educativa - FGEDUC, a Companhia assume 15% de eventual inadimplência
sobre os 10% não cobertos pelo fundo.
Em dezembro de 2014, o Ministério da Educação e Cultura - MEC definiu as portarias normativas n.º 21 e n.º 23
que modificam principalmente o fluxo de pagamentos às instituições educacionais reduzindo a quantidade anual
de repasses pelo MEC, além de impor novas regras de pontuação mínima sobre o Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM para os alunos ingressantes a partir de março de 2015.
(c) Referem-se a títulos negociados de acordo com a política de cobrança, em que os juros e multas podem ou não
ser isentos de acordo com a negociação. Tais negociações ocorrem, principalmente, por meio de cartões, crédito e
débito, ou boletos. Caso haja receita financeira, ela é reconhecida no momento do recebimento.
(d) A Companhia e suas controladas constituem provisão para créditos de liquidação duvidosa em montante
considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realização das mensalidades,
negociações a receber e outros ativos a receber, de acordo com as diretrizes do CPC 48/IFRS 9 Instrumentos
Financeiros.
(e) Além do efeito das adquiridas Braz Cubas e Positivo (Nota 5), no exercício de 2019 a Companhia realizou
antecipação nos recebimentos de cartões de crédito para manter o fluxo de caixa equilibrado. Tal ação não se
repetiu no decorrer do período de 2020, ocasionado um aumento no grupo de contas a receber.

A movimentação da provisão para créditos para perdas estimadas com liquidação duvidosa está
demonstrada a seguir:
(=)
(+/-)
(+/-)
(=)

(=)
(+/-)
(+)
(+/-)
(=)

Saldos em 31/12/2018
Constituições de provisão para perdas estimadas com créditos de
liquidação duvidosa
Baixa contra contas a receber (i)
Saldos em 30/09/2019

Saldos em 31/12/2019
Constituições de provisão para perdas estimadas com créditos de
liquidação duvidosa
Combinação de Negócios
Baixa contra contas a receber (i)
Saldos em 30/09/2020

Controladora
65.339

Consolidado
261.629

15.343
(12.382)
68.300

37.646
(49.510)
249.765

Controladora
71.207

Consolidado
241.607

29.233
(5.683)
94.757

117.162
61.840
(21.903)
398.706

(i) Quando o atraso atinge uma faixa de vencimento superior a 4 anos o título é baixado. Mesmo para os títulos
baixados, os esforços de cobrança continuam e os respectivos recebimentos são reconhecidos diretamente ao
resultado quando de sua realização.
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A composição dos valores a receber por faixa de vencimento é apresentada a seguir:
30/09/2020
A vencer
Crédito universitário
Mensalidades a receber
Acordos em andamento
Outras contas a receber
Vencidos
Até 180 dias
Acima de 180 dias
Total

4.858
5
3.601
9.061

4%
0%
3%
7%

35.070
72.546
125.141

28%
58%
100%

30/09/2020
A vencer
Crédito universitário
Mensalidades a receber
Acordos em andamento
Outras contas a receber
Vencidos
Até 180 dias
Acima de 180 dias
Total

8

Controladora
31/12/2019
%

%

68.235
1.210
26.526
40.945

9.651
2.409
3.684

9%
0%
2%
3%

31.874 29%
60.848 56%
108.466 100%
Consolidado
31/12/2019
%

%
12%
0%
5%
7%

65.284
495
10.261
14.162

151.933 26%
295.897 50%
584.746 100%

16%
0%
2%
3%

103.199 25%
221.827 53%
415.228 100%

Outros créditos

Contas a receber de venda de imóvel (a)
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos a fornecedores
Garantia prov. p/ contingências (b)
Outros
Total
Circulante
Não circulante

Controladora
30/09/2020 31/12/2019
5
270
6.459
1.847
148
959
6.612
3.076
6.612
-

3.076
-

Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
14.467
16.074
1.486
1.174
12.187
5.651
21.016
11.318
7.868
3.639
57.024
37.856
21.071
35.953

12.586
25.270

(a) Refere- se a compromisso de compra e venda celebrado em 20 de março de 2017 pela controlada indireta Ceunsp
com a Motriz Participações Ltda. Os valores a custo do imóvel e mais valia foram baixados e reconhecidos de
acordo com os critérios de reconhecimento inicial de que tratam o CPC 06 (IAS 17) Operações de arrendamento
mercantil.
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(b) Conforme o contrato de compra e venda da Santa Rita, Cesuca, Unipê, Braz Cubas e Positivo, existem garantias
atreladas aos processos prováveis judiciais/administrativos em discussão em que a Companhia figura no pólo
passivo da ação. No caso de julgamentos desfavoráveis, esses valores serão de responsabilidade dos
vendedores, sendo reembolsado os valores à Companhia e suas controladas.

9

Investimentos
a) Movimentação dos investimentos
Módulo
35.616

UDF
105.481

Unicid
199.106

Equivalência patrimonial
Efeito líquido da combinação de negócios (i)
Equivalência patrimonial total
Distribuição de lucros
Saldo em 30 de setembro de 2019

123
123
35.739

33.889
33.889
(16.101)
123.269

59.202
(384)
58.818
(45.600)
212.324

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Equivalência patrimonial
Efeito líquido da combinação de negócios (i)
Equivalência patrimonial total
Aumento de capital
Distribuição de lucros
Saldo em 30 de setembro de 2020

Módulo
33.023
(318)
(318)
1.495
34.200

Saldo em 31 de dezembro de 2018

UDF
120.454
9.240
9.240
8.060
(14.574)
123.180

Unicid
229.415
1.590
(384)
1.206
420
(28.736)
202.305

Unifran
Acervo
164.314
55
43.831
(491)
43.340
(62.520)
145.134

Total
504.572

55

137.045
(875)
136.170
(124.221)
516.521

Unifran
Acervo
160.953
55
29.555
(492)
29.063
(42.644)
147.372
55

Total
543.900
40.067
(876)
39.191
9.975
(85.954)
507.112

(i) Efeito das amortizações dos intangíveis identificados quando da combinação de negócios e reconhecidas na forma
de ajuste à equivalência patrimonial na Companhia.
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Sumário do balanço patrimonial e da demonstração do resultado das controladas diretas

% de participação

Módulo
99,40%

UDF
99,98%

30 de setembro de 2020
Unicid
Unifran
99,99%
99,99%

Ativo circulante
Ativo não circulante
Total do ativo

6.992
37.934
44.926

47.942
118.976
166.918

223.863
1.577.637
1.801.500

174.213
932.066
1.106.279

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

6.262
13.489
25.175
44.926

25.641
61.349
79.928
166.918

196.615
1.553.965
50.920
1.801.500

251.040
827.236
28.003
1.106.279

21.064
(11.184)
(9.071)
(1.676)
549
(318)

95.873
(44.850)
(31.722)
(10.438)
377
9.240

558.675
(280.798)
(204.276)
(75.176)
3.165
1.590

374.617
(180.026)
(110.089)
(57.392)
2.445
29.555

Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Despesas operacionais, líquidas
Despesas financeiras, líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do período

% de participação

Módulo
99,40%

UDF
99,98%

30 de setembro de 2019
Unicid
Unifran
99,99%
99,99%

Ativo circulante
Ativo não circulante
Total do ativo

18.968
28.180
47.148

22.218
119.956
142.174

360.617
374.146
734.763

60.685
603.819
664.504

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

5.893
14.021
27.234
47.148

22.523
38.657
80.994
142.174

89.016
585.319
60.428
734.763

109.674
529.723
25.107
664.504

22.897
(13.231)
(9.471)
18
(90)
123

102.918
(42.978)
(20.294)
(7.375)
1.618
33.889

384.372
(189.718)
(88.164)
(48.209)
921
59.202

328.914
(161.945)
(82.377)
(40.091)
(670)
43.831

Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Despesas operacionais, líquidas
Despesas financeiras, líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do período
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10 Imobilizado
a)

Controladora
Saldos em
31/12/2019

Custo
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Imobilizações em andamento (a)
Outras imobilizações
Depreciação
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Outras imobilizações

Depreciação
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Outras imobilizações

46
256

Saldos em
30/09/2020

Transf.

11.254
22.300
29.048
16.106
2.435
19.450
6.931
3.657
111.181

109
1.157
570
1.448
901
2.542
536
7.263

222
(222)
-

11.363
23.457
29.618
17.554
2.435
20.573
9.251
4.193
118.444

(8.986)
(14.657)
(18.782)
(11.606)
(2.262)
(4.352)
(1.979)
(62.624)
48.557

(409)
(1.710)
(1.006)
(581)
(57)
(1.447)
(326)
(5.536)
1.727

-

(9.395)
(16.367)
(19.788)
(12.187)
(2.319)
(5.799)
(2.305)
(68.160)
50.284

Saldos em
31/12/2018
Custo
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Imobilizações em andamento (a)
Outras imobilizações

Adições

Adições

Saldos em
30/09/2019

Transf.

10.249
16.854
25.480
14.970
2.428
6.392
10.744
2.591
89.708

838
4.581
3.141
773
7
20
3.510
1.296
14.166

10.846
(10.846)
-

11.087
21.435
28.621
15.743
2.435
17.258
3.408
3.887
103.874

(7.721)
(13.072)
(18.542)
(10.800)
(2.151)
(3.305)
(1.149)
(56.740)
32.968

(981)
(1.059)
(5)
(584)
(84)
(1.005)
(730)
(4.448)
9.718

-

(8.702)
(14.131)
(18.547)
(11.384)
(2.235)
(4.310)
(1.879)
(61.188)
42.686
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b)

Consolidado

Custo
Terrenos
Prédios
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Imobilizações em andamento (a)
Outras imobilizações
Depreciação
Prédios
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Outras imobilizações

Saldos em
31/12/2019

Reclassif.

80.390
101.979
44.499
76.524
92.965
65.402
23.393
95.402
56.591
6.182
643.327

(1.769)
(8.720)
(6.778)
(3.190)
(11.991)
(2.081)
5.449
(18.272)
(3.716)
(51.068)

327
2.606
3.018
2.319
45
1.901
12.592
727
23.535

(2.800)
(1.498)
(5.743)
(249)
(188)
(10.478)

310
(7)
(1.226)
4.105
(1.436)
3.111
318
(5.924)
749
-

21.626
33.047
39.716
31.891
25
25.786
113
1.473
153.677

80.390
100.520
57.725
101.373
135.116
80.442
24.244
128.668
45.100
5.415
758.993

(3.849)
(30.059)
(53.382)
(48.768)
(37.522)
(22.098)
(16.818)
(5.999)
(218.495)
424.832

4.928
8.720
6.819
3.189
11.993
1.732
9.515
4.172
51.068
-

(2.735)
(3.419)
(7.212)
(6.678)
(4.459)
(698)
(7.151)
(785)
(33.137)
(9.602)

3
1.976
1.263
4.410
249
3
7.904
(2.574)

(1.428)
24
1.095
(5.986)
1.119
249
4.927
-

(16.526)
(26.570)
(23.421)
(23.420)
(22)
(4.096)
(1.397)
(95.452)
58.225

(3.084)
(41.257)
(77.274)
(80.401)
(47.879)
(20.588)
(18.547)
918
(288.112)
470.881

Adições

Saldos em
31/12/2018
Custo
Terrenos
Prédios
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Imobilizações em andamento (a)
Propriedade de arrendamento mercantil
Outras imobilizações
Depreciação
Prédios
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Propriedade de arrendamento mercantil
Outras imobilizações

Baixas

Adições

Transf.

Baixas (b)

Combinação Saldos em
de Negócios 30/09/2020

Reclassif.

Saldos em
30/09/2019

80.390
101.979
42.319
64.683
83.416
61.524
23.245
51.819
56.960
31.064
4.402
601.801

1.851
9.933
7.674
3.282
520
59
32.043
1.659
57.021

(31.064)
(31.064)

37.256
(37.256)
-

80.390
101.979
44.170
74.616
91.090
64.806
23.765
89.134
51.747
6.061
627.758

(1.081)
(25.517)
(46.127)
(42.966)
(31.954)
(21.395)
(10.262)
(1.299)
(3.760)
(184.361)
417.440

(1.712)
(3.422)
(5.155)
(4.506)
(4.131)
(588)
(4.834)
(1.948)
(26.296)
30.725

1.299
1.299
(29.765)

-

(2.793)
(28.939)
(51.282)
(47.472)
(36.085)
(21.983)
(15.096)
(5.708)
(209.358)
418.400

(a) O grupo de imobilizações em andamento corresponde substancialmente a gastos com reforma de imóveis e
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adequação dos ambientes para a utilização das aulas nos campus. Após a validação e finalização das obras para
utilização do espaço, os valores são transferidos para a rubrica de benfeitorias em imóveis de terceiros e
depreciados conforme contrato de locação.
(b) Refere-se a reclassificação para o direito de uso dos itens classificados anteriormente como propriedade de
investimento pela adoção da CPC 06 (R2) / IFRS 16 Arrendamento Operacional.

11 Intangível
A demonstração da movimentação do intangível é descrito abaixo:
a)

Controladora
Movimentação
Custo
Produção de materiais - EAD
Softwares
Amortizações
Produção de materiais - EAD
Softwares
Total

Movimentação
Custo
Produção de materiais - EAD
Softwares
Amortizações
Produção de materiais - EAD
Softwares
Total

%taxa
amortização

Saldos em
31/12/2019 Reclassif. Adições

Saldos em
30/09/2020

20% a.a.
20% a.a.

14.369
27.378

(2.740)

703
2.734

15.072
27.372

20% a.a.
20% a.a.

(10.324)
(18.018)
13.405

2.740
-

(2.564)
(1.664)
(791)

(12.888)
(16.942)
12.614

%taxa
amortização

Saldos em
31/12/2018

Adições

Saldos em
30/09/2019

20% a.a.
20% a.a.

11.141
20.542

590
4.566

11.731
25.108

20% a.a.
20% a.a.

(7.486)
(14.705)
9.492

(2.758)
(1.614)
784

(10.244)
(16.319)
10.276
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b)

Consolidado
Saldos em
31/12/2019

Movimentação
Custo
Ágio
Módulo
UDF
Unicid
Unifran
FASS
Colégio São Sebastião
CEUNSP
Veritas
Unipe
Braz Cubas
Positivo
Alocação do preço de compra - UCG Unifran
Marca Unifran
Carteira de Alunos - Graduação
Carteira de Alunos - Outros
Pólos de Ensino
Licenças MEC- Medicina
Alocação do preço de compra - UGC Unicid
Marca Unicid
Carteira de Alunos - Graduação
Carteira de Alunos - Outros
Pólos de Ensino
Licenças MEC- Medicina
Alocação do preço de compra – UGC CEUNSP
Marca
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência
Alocação do preço de compra – UGC Sul
Alocações – Veritas
Carteira de Clientes Santa Rita
Carteira de Clientes Cesuca
Marca Santa Rita
Licenças MEC Santa Rita
Licenças MEC Cesuca
Alocação do preço de compra – UGC Litoral Norte
Alocações – FASS
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência
Alocações – Colégio São Sebastião
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência
Alocação do preço de compra – UGC Nordeste
Alocação do preço de compra – Unipe
Marca
Credenciamento e Licenças de Operação MEC
Cláusula de não concorrência
Alocação do preço de compra – UGC Positivo
Goodwill Londrina
Relacionamentos com Clientes
Marcas
Carteira de alunos
Cláusula de não concorrência
Licença MEC
Polos EAD
Alocação do preço de compra – UGC Braz Cubas
Marca
Carteira clientes Braz Cubas
Cláusula de não concorrência
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Adições

Baixas

Combinação
de Negócios

Saldos em
30/09/2020

9.026
43.251
126.789
107.924
7.728
3.026
63.219
102.609
201.922
-

-

-

216.503
219.162

9.026
43.251
126.789
107.924
7.728
3.026
63.219
102.609
201.922
216.503
219.162

11.652
16.507
3.644
3.010
3.020

-

-

-

11.652
16.507
3.644
3.010
3.020

13.021
15.645
942
996
15.940

-

-

-

13.021
15.645
942
996
15.940

10.787
6.085
8.171

-

-

-

10.787
6.085
8.171

23.824
10.994
22.302
97.321
15.243

-

-

-

23.824
10.994
22.302
97.321
15.243

509
899

-

-

-

509
899

936
282

-

-

-

936
282

39.339
37.637
1.855

-

-

-

39.339
37.637
1.855

-

-

-

11.506
3.314
72.352
18.441
10.225
82.893
74.273

11.506
3.314
72.352
18.441
10.225
82.893
74.273

-

-

-

25.432
26.546
2.745

25.432
26.546
2.745
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Polos EAD
Produção de materiais - EAD
Softwares
Total do Custo

-

-

-

15.054

15.054

15.211
56.553
1.097.819

2.095
6.749
8.844

(868)
(2.446)
(3.314)

22.699
10.751
811.896

39.137
71.607
1.915.245

Combinação
de Negócios

Saldos em
30/09/2020

Saldos em
31/12/2019

Movimentação
Amortização
Alocação do preço de compra - UCG Unifran
Marca Unifran
Carteira de alunos - Graduação
Carteira de alunos - Outros
Pólos de ensino
Alocação do preço de compra - UGC Unicid
Marca Unicid
Carteira de alunos - Graduação
Carteira de alunos - Outros
Pólos de ensino
Alocação do preço de compra – UGC CEUNSP
Marca
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência
Alocação do preço de compra – UGC Sul
Alocações – Veritas
Carteira de Clientes Santa Rita
Carteira de Clientes Cesuca
Alocação do preço de compra – UGC Litoral Norte
Alocações – FASS
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência
Alocações – Colégio São Sebastião
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência
Alocação do preço de compra – UGC Nordeste
Alocação do preço de compra – Unipe
Marca
Cláusula de não concorrência
Alocação do preço de compra – UGC Positivo
Goodwill Londrina
Relacionamento com clientes - Cesa
Mais Valia Positivo - Marca
Mais Valia Positivo - Carteira de clientes
Mais Valia Positivo - Cliente não concorrência
Mais Valia Braz Cubas - Polos EAD
Alocação do preço de compra – UGC Braz Cubas
Mais Valia Braz Cubas - Marca
Mais Valia Braz Cubas - Carteira Cliente
Mais Valia Braz Cubas - Cláus. Não concorrência
Mais Valia Braz Cubas - Polos EAD
Produção de materiais - EAD
Softwares
Total da Amortização
Total
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Adições

Baixas

(2.918)
(16.507)
(3.438)
(3.010)

(337)
(154)
-

-

-

(3.255)
(16.507)
(3.592)
(3.010)

(3.799)
(15.645)
(942)
(996)

(384)
-

-

-

(4.183)
(15.645)
(942)
(996)

(1.641)
(4.868)
(6.537)

(308)
(912)
(1.226)

-

-

(1.949)
(5.780)
(7.763)

(8.338)
(3.848)

(3.573)
(1.649)

-

-

(11.911)
(5.497)

(493)
(869)

(17)
(30)

-

-

(510)
(899)

(503)
(272)

(78)
(9)

-

-

(581)
(281)

(2.100)
(495)

(1.180)
(278)

-

-

(3.280)
(773)

-

(450)
(1.688)
(1.844)
(1.193)
(2.921)

-

(923)
(2.055)
(26)
-

(923)
(2.505)
(1.714)
(1.844)
(1.193)
(2.921)

-

(678)
(3.599)
(366)
(1.126)

-

-

(678)
(3.599)
(366)
(1.126)

(11.165)
(32.248)
(120.632)
977.187

(17.712)
(3.628)
(45.340)
(36.496)

841
889
1.730
(1.584)

(2.292)
(10.182)
(15.478)
796.418

(30.328)
(45.169)
(179.720)
1.735.525
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Saldos em
31/12/2018

Movimentação
Custo
Ágio
Módulo
UDF
Unicid
Unifran
FASS
Colégio São Sebastião
CEUNSP
Veritas
Unipe
Alocação do preço de compra - Unifran
Marca Unifran
Carteira de Alunos - Graduação
Carteira de Alunos - Outros
Pólos de Ensino
Licenças MEC- Medicina
Alocação do preço de compra - Unicid
Marca Unicid
Carteira de Alunos - Graduação
Carteira de Alunos - Outros
Pólos de Ensino
Licenças MEC- Medicina
Alocação do preço de compra – FASS
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência
Alocação do preço de compra – Colégio São Sebastião
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência
Alocação do preço de compra – CEUNSP
Marca
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência
Alocação do preço de compra – Veritas
Carteira de Clientes Santa Rita
Carteira de Clientes Cesuca
Marca Santa Rita
Licenças MEC Santa Rita
Licenças MEC Cesuca
Alocação do preço de compra – Unipe
Marca
Credenciamento e Licenças de Operação MEC
Cláusula de não concorrência
Produção de materiais - EAD
Softwares
Total do Custo

9.026
43.251
126.789
107.924
7.728
3.026
63.219
102.609
201.922

-

9.026
43.251
126.789
107.924
7.728
3.026
63.219
102.609
201.922

11.652
16.507
3.644
3.010
3.020

-

11.652
16.507
3.644
3.010
3.020

13.021
15.645
942
996
15.940

-

13.021
15.645
942
996
15.940

509
899

-

509
899

936
282

-

936
282

10.787
6.085
8.171

-

10.787
6.085
8.171

23.824
10.994
22.302
97.321
15.243

-

23.824
10.994
22.302
97.321
15.243

39.339
37.637
1.855

630
11.921
12.551

39.339
37.637
1.855

11.447
40.212
1.077.714
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Saldos em
31/12/2018

Movimentação
Amortização
Alocação do preço de compra - Unicid
Marca Unicid
Carteira de alunos - Graduação
Carteira de alunos - Outros
Pólos de ensino
Alocação do preço de compra - Unifran
Marca Unifran
Carteira de alunos - Graduação
Carteira de alunos - Outros
Pólos de ensino
Alocação do preço de compra – FASS
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência
Alocação do preço de compra – Colégio São Sebastião
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência
Alocação do preço de compra – Ceunsp
Marca
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência
Alocação do preço de compra – Veritas
Carteira de Clientes Santa Rita
Carteira de Clientes Cesuca
Alocação do preço de compra – Unipe
Marca
Cláusula de não concorrência
Produção de materiais - EAD
Softwares
Total da Amortização
Total

Adições

Saldos em
30/09/2019

(3.287)
(15.645)
(942)
(996)

(384)
-

(3.671)
(15.645)
(942)
(996)

(2.469)
(16.507)
(3.232)
(3.010)

(337)
(154)
-

(2.806)
(16.507)
(3.386)
(3.010)

(391)
(689)

(76)
(135)

(467)
(824)

(399)
(216)

(78)
(42)

(477)
(258)

(1.231)
(3.651)
(4.903)

(308)
(912)
(1.226)

(1.539)
(4.563)
(6.129)

(3.573)
(1.649)

(3.574)
(1.650)

(7.147)
(3.299)

(526)
(124)

(1.180)
(278)

(1.706)
(402)

(7.574)
(26.577)
(97.591)
980.123

(3.017)
(3.765)
(17.116)
(4.565)

(10.591)
(30.342)
(114.707)
975.558

Os ativos classificados como Software correspondem à aquisição e custos de implementação de
softwares operacionais da Companhia e suas controladas, sua taxa de amortização é fixada em
20% anuais para aquisições de sistemas de software sem prazo de vigência e 100% anuais para
aquisições de sistemas de software com vigência de 12 meses.
Os ágios gerados nas aquisições são mensurados como sendo o excedente da contraprestação
transferida em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos e passivos
assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos,
a diferença é reconhecida diretamente na demonstração dos resultados.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas
acumuladas de valor recuperável. Ágios e outros ativos intangíveis com vida útil indefinida não
são amortizados, porém a perda de valor recuperável é testada pelo menos anualmente.
As parcelas dos ágios não alocadas foram identificadas através de laudo de mensuração do
valor justo de ativos adquiridos e passivos assumidos e alocação do preço de aquisição dos
negócios adquiridos, conforme CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios.
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O valor de licença MEC (Ministério da Educação), que foi identificado com vida útil indefinida, de
acordo com estudo preparado por empresa independente será submetido também anualmente à
análise de recuperabilidade (teste de impairment).
Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa contendo ágio nas
aquisições de participações.
Em 30 de junho de 2020 a Administração efetuou a análise de recuperabilidade de seus ativos
intangíveis de vida útil indefinida e não identificou impairment. Em 30 de setembro de 2020 e 31
de dezembro de 2019, não existia necessidade de registrar qualquer provisão para perda em
seus ativos intangíveis.
A Companhia considera como Unidade Geradora de Caixa (Business Unit) a gestão acadêmica,
comercial e administrativa das unidades, cada entidade existente, conforme disposto no item 6,
do CPC 01 (R1)/IAS 36 Redução ao valor recuperável de ativos, conforme demonstrado abaixo:
UGC's em
30/09/2020
Unifran
Unicid
UDF
Ceunsp
Sul
Litoral Norte
Litoral Norte
Litoral Norte
Nordeste
Nordeste
Braz Cubas
Positivo
Positivo

Unidades Geradoras de Caixa (“UGC ”s)
Unifran
Unicid
UDF
CEUNSP
Veritas
Módulo
FASS
Colégio São Sebastião
Ipê Educacional
Ipê Patrimonial
Sociedade Educacional Braz Cubas
Centro de Estudos Superior Positivo
Cesa – Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas

UGC's em
31/12/2019
Unifran
Unicid
UDF
Ceunsp
Sul
Litoral Norte
Litoral Norte
Litoral Norte
Nordeste
Nordeste
-

Principais premissas utilizadas nas projeções de fluxos de caixa descontados (30 de junho de
2020 e 31 de dezembro de 2019)
As principais premissas utilizadas no cálculo do valor recuperável são a taxa média de desconto,
e ganho de margem anual pelo período de cinco anos, conforme abaixo:
Ágio na aquisição de
participações

Taxa média
de desconto

Valor residual
do ágio em
30/09/2020

Taxa média
de desconto

Valor residual
do ágio em
31/12/2019

Módulo
UDF
Unicid
Unifran
FASS
Colégio São Sebastião

8,30%
8,30%
8,30%
8,30%
8,30%
8,30%

9.026
43.251
126.789
107.924
7.728
3.026

6,60%
6,60%
6,60%
6,60%
6,60%
6,60%

9.026
43.251
126.789
107.924
7.728
3.026
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CEUNSP
Veritas
Grupo Unipê
Braz Cubas
Positivo

8,30%
8,30%
8,30%
8,30%
8,30%

63.219
102.609
201.922
216.503
230.668

6,60%
6,60%
6,60%
-

63.219
102.609
201.922
-

Taxa de desconto
A taxa de desconto das Unidades Geradoras de Caixa (UGC) é uma taxa antes dos tributos e foi
estimada baseada na experiência da Administração com os ativos destas UGCs e na média
ponderada do custo de capital da Companhia.
Taxa de crescimento
Foi utilizado um período de cinco anos nas projeções dos fluxos de caixa das UGCs com taxa de
perpetuidade de 4,0% a.a. (4,0% a.a. em 31 de dezembro de 2019). A Companhia acredita ser
viável o alcance dos resultados projetados para períodos superiores a cinco anos, dado sua
experiência e capacidade de gestão, na integração e expansão de geração de caixa de unidades
adquiridas, bem como nas características específicas que o setor possui, como baixa penetração
e altas taxas de crescimento no histórico recente.
Crescimento do Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)
projetado
O EBITDA projetado e apresentado em bases de crescimento composto anual dos planos de
negócio utilizados para fins de avaliação do valor recuperável foi baseado na experiência da
Administração e ajustado pelos seguintes fatores:
x

Crescimento de receita através de inserção de novos produtos e serviços, reposicionamento
de preços e captação de alunos advindos de novas praças;

x

Ganhos de margem operacional, como participação da receita, através da inserção das
melhores práticas de gestão, ganhos de escala através de renegociação com fornecedores,
contínua maturação dos cursos nos campi adquiridos e desenvolvimentos de novos
produtos e serviços com margens mais elevadas.

Análise de sensibilidade das premissas
A Administração identificou duas premissas principais, que são números de alunos e reajuste de
mensalidades, para as quais alterações razoavelmente possíveis podem acarretar no fato de o
valor contábil ser superior ao valor recuperável.
A recuperabilidade total do ágio requer taxas médias anuais de crescimento da receita de 3,8%
(3,8% em 31 de dezembro de 2019) e ganhos de margem anuais de 0,8% (0,8% em 31 de
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dezembro de 2019), principalmente pela consideração de unidades adquiridas na sua fase préoperacional ou com baixo volume de alunos, as taxas de crescimento de receita satisfazem o
valor estipulado, uma vez que a base inicial de alunos é baixa se comparado à maturação.
Os ganhos de margem são satisfatoriamente condizentes com as premissas de crescimento do
EBITDA projetado, uma vez que as UGCs quando adquiridas não apresentam gestão
administrativa centralizada, como também possibilita a diluição de custos através de ganhos de
escala pelo crescimento de receita e introdução das melhores práticas de custo da Companhia.
Os valores utilizados nas principais premissas representam a melhor estimativa da
Administração do futuro das unidades geradoras de caixa e foram baseadas em fontes internas
(dados históricos) e externas.
Valorização da carteira de alunos
A valorização da carteira de alunos foi estimada através do método de Fluxo de Caixa
Descontando, baseada nas informações internas de alunos remanescentes e geração de caixa
destes alunos até a formatura, considerando receitas, custos diretos e índice de contribuição de
outras despesas e ativos para geração deste resultado.
Licenças MEC
As licenças concedidas pelo MEC para o curso de Medicina foram estimadas através do método
de mensuração pela abordagem da renda. O método é uma derivação do método do fluxo de
caixa descontado. O princípio fundamental é que o valor de um ativo intangível corresponde ao
valor presente das diferenças entre os fluxos de caixa de dois cenários: um considerando o
cenário de geração de fluxos de caixa atual e outro considerando uma reconstrução do ativo
considerando a curva de evolução necessária para que os fluxos sejam equiparados. Foi
considerado uma taxa de desconto de 13,6% a.a. (14,0% a.a. em 31 de dezembro de 2019),
para um período de projeção de cinco anos a partir da data-base, com perpetuidade.
Foram consideradas as informações gerenciais fornecidas pela Administração:
a) Quantidade de alunos: foi projetado um crescimento no número de alunos considerando uma
taxa de crescimento de 3,8% a.a. (3,8% a.a. em 31 de dezembro de 2019);
b) Mensalidade: considerou-se o preço verificado nas demonstrações gerenciais na data-base
da avaliação corrigido pela inflação IPCA por todo o período projetivo;
c) Foi considerado um crescimento gradual do número de alunos até atingir o mesmo número
observado no primeiro cenário ao final do período de projeção;
d) Por conta da licença não ter vencimento e gerar benefícios futuros, considerou-se uma vida
útil indefinida.
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12 Empréstimos e financiamentos
(i)

Composição

Modalidade
Conta garantida
Contratos de arrendamento

(d)
(e)

Encargos financeiros
Taxa CDI + 4,41 % a.a.
Taxa pré-fixada até 1,8% a.m.

Circulante

Modalidade
Capital de giro
Capital de giro em USD
(CCB) Cédula de Crédito Bancário
Contratos de swap
Conta garantida
Contratos de arrendamento
(CCB) Cédula de Crédito Bancário
(CCB) Cédula de Crédito Bancário

Controladora
30/09/2020 31/12/2019
6.402
21
6.423
-

(a)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Encargos financeiros
Variação CDI + taxa pré até 0,35% a.m
Variação cambial + cupom até 3,2% a.a.
Variação CDI + taxa fixa de 1,40% a.a
Taxa CDI + taxa pré até 3,72% a.a.
Taxa CDI + 4,41 % a.a.
Taxa pré-fixada até 1,8% a.m.
Variação CDI + taxa fixa de 4,05% a.a.
Variação CDI + taxa fixa de 1,60% a.a.

Circulante
Não circulante

Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
9.986
11.456
3.472
17.416
23.732
(37)
6.402
501
317
30.992
30.012
88.907
45.342
54.828
34.079
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(a) Refere-se aos empréstimos para o capital de giro, os quais estão sendo utilizados para expansão das atividades da
Companhia;
(b) A controlada direta Secid celebrou uma Cédula de Crédito Bancário de R$30.000 com o Banco Itaú Unibanco S.A.
em 17 de dezembro de 2018;
(c) A Companhia faz uso de operações de swap de 100% das captações em dólares norte americanos e taxas de juros
fixas, trocando estas obrigações pelo Real atrelado às taxas de juros do CDI (flutuante). Esses contratos têm o prazo
total da dívida e protegem os juros e o principal e são assinados nos mesmos prazos e mesma contraparte da dívida;
(d) A Companhia possuía junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. operação de conta garantida, cuja liquidação ocorreu
em 19 de fevereiro de 2020, conforme apresentado na movimentação do período;
(e) Refere-se substancialmente à aquisição de bens por meio de arrendamento;
(f) A controlada ACEF, em 30 de março de 2020, celebrou uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$30.000. O
contrato tem prazo de vencimento de 12 meses a partir da data de emissão, sendo o vencimento em 25 de março
de 2021. O valor principal, bem como os juros serão amortizados no final do contrato. A atualização dos juros é
calculada com base em 100% do D.I. e juros de 4,05% a.a.; e
(g) A controlada UDF, no dia 24 de março de 2020, celebrou uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$30.000.
A operação possui vencimento de 36 meses a partir da data de emissão, sendo o vencimento 22 de fevereiro de
2023. O valor principal será amortizado em 8 parcelas trimestrais e consecutivas durante a vigência do contrato, a
serem pagas todo dia 25 dos meses de fevereiro, maio, agosto e setembro, a partir de 25 de maio de 2021. A
atualização dos juros é calculada com base em 100% do D.I. e juros de 1,60% a.a

(ii) Movimentação
Controladora
30/09/2020
6.423
72
(74)
(6.421)
-

Saldo inicial
Combinação de negócios
Novas captações
Apropriação de juros
Pagamento de juros
Pagamento de principal
Saldo final

Consolidado
30/09/2020
45.342
30.313
60.000
5.282
(4.799)
(47.231)
88.907

A parcela não circulante, em 30 de setembro de 2020 apresentava o seguinte cronograma de
vencimento:
Ano
Out-2021 a Set-2022
Out-2022 a Set-2023
Total

Consolidado
26.549
7.530
34.079
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Garantias
Os contratos de arrendamento mercantil têm como garantia o próprio bem adquirido. A garantia
da conta garantida é a própria carteira de títulos a receber mantida na instituição financeira.
Os empréstimos e financiamentos possuem cláusulas restritivas (“covenants”) de vencimento
antecipado ou de liquidação, dos quais resumidamente especificamos a seguir:
x

se a Companhia requerer recuperação judicial ou extrajudicial, se houver o requerimento da
sua falência ou na eventualidade de se verificar qualquer outro evento indicador de
mudança do estado econômico-financeiro da Companhia;

x

se for movida qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa, que possa afetar as
garantias ou os direitos creditórios da Companhia;

x

se a Companhia ou seus avalistas vier a inadimplir quaisquer de suas obrigações ou
sofrerem protesto legítimo de títulos, sem que haja a substituição dos avalistas que vier a
encontrar-se em qualquer das situações anteriores;

x

se houver mudança ou transferência, a qualquer título, do controle da titularidade das ações
da Companhia, incorporação, cisão, fusão ou reorganização societária.

Companhia Cláusulas restritivas (“Covenants”)
Os empréstimos e financiamentos possuem cláusulas restritivas que requerem a manutenção de
determinados índices financeiros, os quais são apurados anualmente, durante a vigência desta
emissão. O resultado da relação entre a dívida liquida e o EBITDA da Controladora Unipê não
poderá ser superior a 2x. Em 31 de dezembro de 2019, a controladora Unipê atingiu todos os
índices requeridos contratualmente. A próxima medição será realizada para a data-base de 31
de dezembro de 2020.
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13 Debêntures
(i)

Composição

Modalidade
Debêntures - Cruzeiro do Sul
Debêntures - ACEF
Debêntures - ACEF
Debêntures - SECID
Debêntures - ACEF
Debêntures - SECID
Debêntures - ACEF

Controladora
30/09/2020 31/12/2019
39.456
39.456

Encargos financeiros
Taxa CDI + 1,80 a.a.
Taxa CDI + 2,85 a.a.
Taxa CDI + 1,60 a.a.
Taxa CDI + 1,40 a.a.
Taxa CDI + 1,40 a.a.
Taxa CDI + 1,35 a.a.
Taxa CDI + 3,85 a.a.
Circulante
Não circulante

-

39.456
-

30/09/2020
276.047
330.174
155.668
468.774
81.835
1.312.498

Consolidado
31/12/2019
39.456
73.077
304.327
335.870
752.730

168.708
1.143.790

752.730
-

As debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia
adicional real e fidejussória, para distribuição pública e com esforços restritos de distribuição,
possuem as seguintes características:
Empresa
Cruzeiro do Sul
ACEF
ACEF
SECID
ACEF
SECID
ACEF

Emissão
1ª
1ª
2ª
1ª
3ª
2ª
4ª

Série
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única

Data da
emissão Vencimento
13/12/2013
13/12/2020
09/05/2016
22/12/2021
24/09/2018
24/03/2025
10/09/2018
10/09/2025
15/01/2020
23/12/2026
28/02/2020
02/03/2027
29/04/2020
29/04/2021

Valor
Quant.
unitário
8.500
10
122.000
1
300.000
1
330.000
1
155.000
1
470.000
1
80.000
1

Valor
emissão
85.000
122.000
300.000
330.000
155.000
470.000
80.000

Pagamento principal
e juros
Mensal
Semestral (Jun. e Dez.)
Semestral (Mar. e Set.)
Semestral (Mar. e Set.)
Semestral (Jun. e Dez.)
Mensal
No vencimento

Garantias
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

(a) A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) a totalidade dos direitos creditórios da
titularidade da ACEF decorrentes dos pagamentos de mensalidades e taxas dos alunos; (ii) alienação fiduciária
da totalidade das ações da ACEF S.A.
(b) A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) a totalidade dos direitos creditórios da
titularidade da Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio LTDA., decorrentes dos pagamentos de
mensalidades e taxas dos alunos; (ii) alienação fiduciária da totalidade das quotas da Sociedade de Educação
Nossa Senhora do Patrocínio LTDA; (iii) alienação fiduciária do imóvel da Sociedade de Educação Nossa
Senhora do Patrocínio LTDA. localizado na cidade de Salto, Estado de São Paulo, e registrado sob a matricula nº
32.877, do Cartório do Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Salto; e (iv) fiança de sua controladora,
Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que é solidariamente responsável por todas as obrigações e garantias às
debêntures.
(c) A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) a totalidade dos direitos creditórios da
titularidade da Santa Rita e CESUCA decorrentes dos pagamentos de mensalidades e taxas dos alunos; (ii)
eventual fração, se houver necessidade de complemento do valor mínimo, dos direitos creditórios da titularidade
da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., decorrentes dos pagamentos de mensalidades e taxas dos alunos; (iii)
alienação fiduciária das ações da Santa Rita e Veritas; (iv) alienação fiduciária das quotas da Santa Tereza, São
Bento e CESUCA; e (v) fiança da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que é solidariamente responsável por todas
as obrigações e garantias às debêntures.
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(d) A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) a totalidade dos direitos creditórios da
titularidade da IPÊ Educacional LTDA., decorrentes dos pagamentos de mensalidades e taxas dos alunos; (ii)
alienação fiduciária das quotas da IPÊ Educacional LTDA.; e (iii) fiança da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que
é solidariamente responsável por todas as obrigações e garantias às debêntures.
(e) A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) alienação fiduciária das quotas da Braz
Cubas; (ii) a totalidade dos direitos creditórios da titularidade da Braz Cubas decorrentes dos pagamentos de
mensalidades e taxas dos alunos; e (iii) fiança da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que é solidariamente
responsável por todas as obrigações e garantias às debêntures.
(f)

A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) alienação fiduciária de 100% das quotas da
Positivo; (ii) alienação fiduciária de 100% das quotas da CESA; (iii) a totalidade dos direitos creditórios da
titularidade da Positivo; (iv) a totalidade dos direitos creditórios da titularidade da CESA; e (v) fiança da Cruzeiro
do Sul Educacional S.A., que é solidariamente responsável por todas as obrigações e garantias às debêntures.

(g) A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) fiança da Cruzeiro do Sul Educacional S.A.,
que é solidariamente responsável por todas as obrigações e garantias às debêntures.

(ii) Cláusulas restritivas (“Covenants”)

As debêntures contêm cláusulas restritivas que requerem a manutenção de determinados
índices financeiros, os quais são apurados anualmente. O resultado da relação entre a dívida
liquida e o EBITDA da Fiadora, Cruzeiro do Sul Educacional S.A.: (i) não poderá ser superior a
3x para a 1º e 2º emissão da ACEF; (ii) não poderá ser superior a 3,5x até 2020 e 3x após 2020
para a 1º emissão da SECID; (iii) não poderá ser superior a 4x até 2021 e 3x após 2021 para a
3º emissão da ACEF; e (iv) não poderá ser superior a 4x até 2020, 3,7x até 2021 e 3x a partir de
2022 para a 2º emissão da SECID e 4º emissão da ACEF.
Para a data-base de 31 de dezembro de 2019, a Companhia não cumpriu para a 2ª emissão da
ACEF com tais índices e, por esse motivo, havia reclassificado naquela data-base a totalidade
das debêntures para o passivo circulante.
Durante o trimestre findo em 30 de junho de 2020, a Companhia obteve a renúncia (waiver) dos
credores a esse direito advindo do não atingimento desses índices e, consequentemente, em 30
de junho de 2020, procedeu a reclassificação da dívida entre curto e longo prazo. O referido
waiver permite a Companhia trabalhar na estruturação financeira para cumprimento de tais
índices na próxima data de medição (31 de dezembro de 2020).
A estruturação financeira consiste em discutir com os debenturistas e agente fiduciário a
metodologia de cálculo dos índices financeiros para as próximas medições considerando o
cenário econômico atual, a possibilidade de exclusão de determinados impactos oriundos dos
recentes normativos contábeis, tal como o IFRS 16, e, também, se necessário, a obtenção de
waiver. Adicionalmente, a Administração da Companhia entende, baseada em suas projeções,
que a geração de caixa prevista para a próxima data de medição será suficiente para contribuir
com o atingimento dos covenants.
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(iii) Movimentação

Saldo inicial
Novas captações
Custo de novas captações
Pagamento de juros
Pagamento de principal (i)
Apropriação dos juros
Amortização do custo

Saldo final

Controladora
30/09/2020 31/12/2019
39.456
54.686
(626)
(3.628)
(39.405)
(15.248)
521
3.591
54
55
39.456

Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
752.730
793.682
705.000
(3.901)
(47.586)
(60.453)
(135.886)
(39.649)
40.970
58.412
1.171
738
1.312.498
752.730

(i) Em 02 de março de 2020 foram liquidadas antecipadamente junto ao banco Bradesco a 1ª emissão de debêntures
da Cruzeiro do Sul no valor de R$37.107, e a 1ª emissão de debêntures da ACEF no valor de R$74.666,
totalizando o valor de R$111.772. A liquidação foi realizada com recursos obtidos na 2ª emissão de debêntures da
SECID, realizado em 02 de março de 2020.

A parcela não circulante, em 30 de setembro de 2020 apresentava o seguinte cronograma de
vencimento:
Ano
Out-2021 a Set-2022
Out-2022 a Set-2023
Out-2023 a Set-2024
Out-2024 a Set-2025
Out-2025 a Set-2026
Acima de Out-2026

Consolidado
85.676
177.982
236.050
304.605
117.072
222.405
1.143.790
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14 Arrendamentos
O passivo de arrendamento é decorrente do reconhecimento de pagamentos futuros e o direito
de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil,
incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo, determinados contratos de curto prazo
ou de pequenos montantes.
Ao mensurar os passivos de arrendamento para aqueles arrendamentos anteriormente
classificados como arrendamentos operacionais, a Companhia descontou os pagamentos do
arrendamento utilizando a sua taxa nominal incremental de empréstimo com características e
prazos semelhantes aos contratos de arrendamento.
Contratos por prazo e taxa de desconto:
Prazos Contratuais
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
Mais de 7 anos

(i)

Taxa
8,82%
9,32%
9,69%
10,01%
Entre 10,23% e 11,19%

Movimentação do direito de uso

Descrição
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adição por combinação de negócios – Braz Cubas
Adição por combinação de negócios - Positivo
Adição de novos contratos
Baixas por descontinuidade dos arrendamentos (a)
Remensuração decorrente dos ajuste por inflação corrente
Amortização no período
Saldo em 30 de setembro de 2020
Direito de uso
( - ) Amortização acumulada
Saldo em 30 de setembro de 2020

Controladora
202.474
(1.197)
11.556
(17.424)
195.409

Consolidado
489.646
1.115
139.076
349.244
(116.659)
30.873
(58.651)
834.644

232.979
(37.570)
195.409

952.577
(117.933)
834.644

(a) Após a conclusão das combinações de negócios conforme descrito na Nota 5, a Administração da Companhia
revisitou os contratos de arrendamento financeiro existentes em suas novas controladas e optou pela
descontinuidade de 12 contratos que perfazem o montante apresentado. Vale colocar que a baixa dos respectivos
contratos, líquidos dos direitos de uso, perfazem um ganho total no resultado de R$5.191, alocado no grupo de
outras receitas, líquidas.
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Descrição
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019 para arrendamentos anteriormente
classificados como operacionais
Reclassificação de propriedade de arrendamento mercantil financeiro
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Adição de novos contratos
Remensuração decorrente dos ajuste por inflação corrente
Amortização no período
Saldo em 30 de setembro de 2019
Direito de uso
( - ) Amortização acumulada
Saldo em 30 de setembro de 2019

Controladora
-

Consolidado
-

188.904
188.904
23.625
9.238
(15.797)
205.970

466.693
29.765
496.458
23.625
23.978
(42.391)
501.670

221.767
(15.797)
205.970

544.061
(42.391)
501.670

Controladora
215.800
(1.254)
11.555
(23.439)
16.748
219.410

Consolidado
513.611
1.167
145.858
349.244
(122.386)
30.873
(92.385)
59.452
885.434

15.490
203.920
219.410

55.720
829.714
885.434

(ii) Movimentação do passivo de arrendamento
Descrição
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adição por combinação de negócios – Braz Cubas
Adição por combinação de negócios - Positivo
Adição de novos contratos
Baixas por descontinuidade dos arrendamentos (a)
Remensuração decorrente dos ajuste por inflação corrente
Contraprestação paga
Apropriação de encargos financeiros
Saldo em 30 de setembro de 2020
Circulante
Não circulante
Saldo em 30 de setembro de 2020

(a) Após a conclusão das combinações de negócios conforme descrito na Nota 5, a Administração da Companhia
revisitou os contratos de arrendamento financeiro existentes em suas novas controladas e optou pela
descontinuidade de 12 contratos que perfazem o montante apresentado. Vale colocar que a baixa dos respectivos
contratos, líquidos dos passivos de arrendamento, perfazem um ganho total no resultado de R$5.191, alocado no
grupo de outras receitas, líquidas.
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Descrição
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019 para arrendamentos anteriormente
classificados como operacionais
Reclassificação de obrigação de arrendamento mercantil financeiro
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Adição de novos contratos
Remensuração decorrente dos ajuste por inflação corrente
Contraprestação paga
Apropriação de encargos financeiros
Saldo em 30 de setembro de 2019
Circulante
Não circulante
Saldo em 30 de setembro de 2019

Controladora
-

Consolidado
-

188.904
188.904
23.625
9.238
(21.724)
15.612
215.655

466.693
28.378
495.071
23.625
23.978
(62.686)
39.143
519.131

8.128
207.527
215.655

34.071
485.060
519.131

As parcelas fixas dos contratos de aluguel, conforme apresentado acima, foram reconhecidas a
valor presente (considerando a taxa de juros nominal incremental quando da adoção inicial,
início do contrato ou quando de sua eventual modificação de escopo) como direito de uso em
contrapartida do passivo de arrendamento. Adicionalmente, a Companhia registrou segundo o
regime de competência diretamente no resultado o montante de R$2.894 (R$1.665 em 31 de
dezembro de 2019) relacionado aos contratos que não atende as premissas para a capitalização
como direito de uso da norma (ausência do controle substancial do bem).
Além dos valores apresentados acima, alguns dos arrendamentos de imóveis em que a
Companhia e suas controladas são arrendatários contêm termos de pagamento variáveis que
estão vinculados ao desempenho do uso do ativo subjacente, e, portanto, não estão incluídos na
mensuração nos saldos contábeis.
(iii) Compromissos futuros

Os saldos de arrendamento a pagar relacionados aos “compromissos futuros” para o período
findo em 30 de setembro de 2020 estão apresentados a seguir:

Até um ano
Um ano até cinco anos
Cinco anos até dez anos
Dez anos até quinze anos
Acima de quinze anos

IFRS 16
62.962
468.543
772.681
971.045
1.066.839
3.342.070
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(-) AVP
(7.253)
(186.991)
(515.601)
(792.394)
(954.396)
(2.456.635)

Consolidado
30/09/2020
55.709
281.552
257.080
178.651
112.443
885.435
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(iv) Impactos nas demonstrações financeiras do período

A Companhia e suas controladas reconheceram no resultado do período nas rubricas de
“Custos” e “Despesas financeiras”, respectivamente, as despesas de amortização e juros.
Durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, tais impactos montam os
valores de R$58.651 (R$42.391 em 30 de setembro de 2019) e R$59.452 (R$39.143 em 30 de
setembro de 2019), respectivamente.
(v) Ofício circular CVM nº 02/2019

Em atendimento ao aludido ofício, a Companhia e suas controladas apresentam os saldos
comparativos do passivo de arrendamento, direito de uso, da despesa financeira e da despesa
de depreciação e amortização, considerando o efeito da inflação futura projetada nos fluxos dos
contratos de arrendamento, descontados pela taxa nominal:

Passivo de arrendamento
Contábil -IFRS 16/ CPC 06(R2)
Fluxo com projeção de inflação
Variação
Direito de uso líquido
Contábil -IFRS 16/ CPC 06(R2)
Fluxo com projeção de inflação
Variação
Despesa financeira
Contábil -IFRS 16/ CPC 06(R2)
Fluxo com projeção de inflação
Variação
Direito de depreciação
Contábil -IFRS 16/ CPC 06(R2)
Fluxo com projeção de inflação
Variação

De 2022
até 2025

De 2026
até 2030

30/09/2020
Consolidado
De 2031
2040
até 2039
em diante

2020

2021

885.434
885.434

829.726
927.602
11,80%

609.012
793.099
30,23%

337.890
470.516
39,25%

15.839
34.338
116,79%

0,00%

834.644
834.644

751.583
847.808
12,80%

475.231
650.946
36,97%

223.736
377.532
68,74%

7.676
20.649
169,01%

0,00%

68.014
73.483
8,04%

260.905
318.435
22,05%

207.713
280.652
35,12%

124.825
204.288
63,66%

205
435
112,20%

69.178
75.564
9,23%

262.547
330.540
25,90%

241.137
361.560
49,94%

210.003
432.590
105,99%

4.688
12.698
170,86%
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15 Obrigações trabalhistas

Salários a pagar
Provisão para férias e encargos
FGTS a recolher
INSS a recolher
Outras obrigações
Provisão para 13° salário
Provisão para benefícios dos
administradores (nota 17)
Total
Circulante
Não circulante

Controladora
30/09/2020 31/12/2019
18.793
15.366
7.799
9.546
1.085
1.999
6.829
2.848
140
109
7.357
-

Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
39.495
27.253
41.208
37.941
5.928
4.298
30.570
10.425
1.742
706
33.376
-

43.585
86.471

28.985

43.585
195.904

80.623

70.082
16.389

28.985
-

179.515
16.389

80.623
-

16 Obrigações tributárias

IRRF a recolher
Impostos retidos
ISS a recolher
IRPJ e CSLL
PIS e COFINS a recolher
Parcelamentos (i)
Total
Circulante
Não circulante

Controladora
30/09/2020 31/12/2019
1.756
3.783
285
192
604
511
748
227
3.300
4.806
3.300
-

4.806
-
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Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
6.851
12.015
3.637
1.612
4.117
3.279
2.057
1.846
3.351
1.426
172.074
41.141
192.087
61.319
34.847
157.240

27.286
34.033

277

Braz
Unicid Unifran Unipê Cubas
Unipê
(a)
(a)
(a)
(a)
(b)
49.866
1.475 10.632
7.866
1.731
(10)
(321) (9.375) (2.412)
(350)
2.530
6.742
- 14.033
10.910
2.071
775
49.856
1.154 19.890
5.454
19.808
(9.364)
(334) (8.131) (1.241) (11.619)
(8.565)
31.927
820 11.759
4.213
8.190
23.543
765
6.818
1.993
830
(36.041) (1.529) (6.085) (2.739)
(4.372)
19.429
56 12.492
3.467
4.648
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Valor original
(-) Pagamentos
Multa
Juros
Encargos
Saldo consolidado
(-) Reconhecimento dos benefícios pela redução de multa e juros
(-) Utilização de prejuízo fiscal
Saldo a pagar
(+) Atualização
(-) Pagamentos
Saldos a pagar em 31/12/2019

Demonstrativo de parcelamento

Unicid

650
49.866
(10)
130
505
140
1.425
49.856
(633)
(9.364)
(8.565)
792
31.927
49
23.299
(841) (33.225)
22.001

Unicid
237
9
161
407
407
104
(511)
-

CSE
1.475
(321)
1.154
(334)
820
764
(1.459)
125

Unifran

12.363
(9.726)
9.272
24.943
2.846
39.698
(19.750)
19.948
7.372
(9.306)
18.014

Unipê

606
6.323
64
212
882
6.323
882
6.323
84
7.328
(456) (13.651)
510
-

Unicid

Unifran

Braz
Unicid Cubas
(b)
(c)
606
2.228
64
453
212
40
882
2.722
882
2.722
93
322
(500) (1.212)
475
1.832

Em 31 de dezembro de 2019, os saldos de parcelamentos são representados por:

Valor original
(-) Pagamentos
Multa
Juros
Encargos
Saldo consolidado
(-) Reconhecimento dos benefícios pela redução de multa e juros
(-) Utilização de prejuízo fiscal
Saldo a pagar
(+) Atualização
(-) Pagamentos
Saldos a pagar em 30/09/2020

Demonstrativo de parcelamento

Em 30 de setembro de 2020, os saldos de parcelamentos são representados por:

561
91
15
667
667
49
(702)
14

FASS

265
65
330
330
74
(404)
-

Colégio

213
64
277
277
167
(414)
30

Unipê

430
34
13
40
517
517
593
(663)
447

Unipê

72.989
(10.057)
9.729
25.849
3.026
101.536
(30.081)
(8.565)
62.890
39.883
(61.632)
41.141

Total

Braz
Braz
Braz
Braz
Braz
Unipê Cubas Cubas Cubas Cubas Cubas
(d)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
430
42
27
670
7.855
1.107
34
4
134
13
11
5
9
3.947
516
40
1
517
58
32
812 11.801
1.623
517
58
32
812 11.801
1.623
572
5
3
77
(719)
(48)
(14)
(360) (6.054)
(916)
370
15
21
529
5.747
707
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Braz
Cubas
Total
(i)
43.795 128.329
- (12.468)
6.094
16.055
45.703
75.399
8.962
11.848
104.553 219.163
- (30.689)
(8.565)
104.553 179.909
26.061
61.082
(8.327) (68.917)
122.287 172.074
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a) Parcelamento Federal - REFIS IV, instituído pela legislação:
- Lei nº 11.941 de 27 de maior de 2009 e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 06/09, possibilitando o parcelamento de
todos os débitos Federais em todas as esperas, vencidos até 2008, caso débitos em discursão judicial obrigatória
desistência para adesão. As reduções com percentuais variáveis de acordo com a quantidade de parcelas optadas,
sendo multa, juros, honorários e encargos, possibilitando a utilização para abatimentos da dívida com prejuízos fiscais
e base negativa, caso existente. A consolidação de iniciativa da Receita Federal do Brasil ocorreu em 2011. As
controladas Unicid, Unifran e Unipê aderiam ao parcelamento em 2009, optando por 180 parcelas.
- Reaberturas do parcelamento REFIS - Em todos os períodos habilitados aplicava-se as mesmas reduções,
benefícios e tipos de débitos permitidos, variando as reduções de acordo com a modalidade da quantidade de
parcelas optadas:
- Lei 12.865, de 9 de outubro de 2013 - abrangendo possibilidade de inclusão dos débitos vencidos até 2008. A
controlada Unipê aderiu em 2013, optando por 180 meses.
- Lei 12.996, de 18 de junho de 2015, abrangendo possibilidade de inclusão dos débitos vencidos até 2013. A
Companhia aderiu em 2015, optando por 60 parcelas.
b) Parcelamento Federal: Pert – acomodado pela Lei 13.496 de 24 de outubro de 2017, onde apresenta a possibilidade
de parcelamento dos débitos vencidos até 2017 de todas as esferas Federais, com as reduções e percentuais
variáveis de acordo com a quantidade de parcelas optadas, sendo multa, juros, honorários e encargos, possibilitando
a utilização para abatimentos da dívida com prejuízos fiscais e base negativa, caso existente. As controladas Unipê
e Unicid aderiram em 2017, optando por 145 e 150 parcelas respectivamente.
c) Parcelamento Federal – Parcelamento Simplificado: regido pela Lei 10.522 de 19 de julho de 2002, sem redução na
multa e juros, com atualizações realizadas pelo saldo, com base na taxa SELIC/mês. A controlada FASS, Unipê com
adesão em 2015 e Braz Cubas com adesão em 2018, todas optaram por pagamentos em 60 parcelas.
d) Parcelamento FGTS – definido pela Resolução CCFGTS Nº 765 de 09 de dezembro de 2014, permitindo parcelar
débitos em qualquer esfera oriundos de FGTS, sem reduções, com atualizações pelo saldo remanescente através
da Taxa Referencial, juros 3% ao mês e Multa de 8% na data da apuração do débito. A controlada Unipê aderiu em
setembro de 2014 referente dívida de 2005, em 180 parcelas e referente a dívida de 2009 aderiu em setembro de
2016, em 60 parcelas. A controlada Braz Cubas aderiu em julho de 2014 referente a dívida de junho de 2009 até
dezembro de 2010, em 180 parcelas.
e) Parcelamento Federal – Parcelamento Simplificado Cofins: regido pela Lei 10.522 de 19 de Julho de 2002, sem
redução na multa e juros, com atualizações realizadas pelo saldo, com base na taxa SELIC/mês. Adesão em 2018
optando por pagamentos em 60 parcelas.
f)

Parcelamento Federal – Parcelamento Simplificado IRRF e CSRF: regido pela Lei 10.522 de 19 de Julho de 2002,
sem redução na multa e juros, com atualizações realizadas pelo saldo, com base na taxa SELIC/mês. Adesão em
2018 optando por pagamentos em 60 parcelas.

g) Parcelamento Municipal de ISS, regido pela Lei Complementar nº 74/2010, destinado a regularizar débitos tributários
no Município de Mogi das Cruzes até 2019, com atualização monetária e juros de mora por ano. A Braz cubas aderiu
em 2015 em 84 parcelas e em 2019 em 36 parcelas.
h) Parcelamento Municipal de IPTU, regido pela Lei Complementar nº 136/2017, destinado a regularizar débitos
tributários no Município de Mogi das Cruzes até 2019, com atualização monetária e juros de mora por ano. A Braz
cubas aderiu em 2015 em 84 parcelas e em 2019 em 36 parcelas.
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i)

O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies), instituído
pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, tem como objetivo assegurar condições para a continuidade das atividades
de entidades mantenedoras de instituições de ensino superior integrantes do sistema de ensino federal, por meio da
aprovação de plano de recuperação tributária e da concessão de moratória de dívidas tributárias federais. As
mantenedoras que tiverem o requerimento de moratória e parcelamento deferidos poderão proceder ao pagamento
de até 90% (noventa por cento) do valor das prestações mensais mediante a utilização de certificados emitidos pelo
Tesouro Nacional, na forma de títulos da dívida pública em contrapartida às bolsas Proies integrais concedidas em
cursos de graduação presenciais com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. A
controlada Braz Cubas aderiu em Novembro/2017, optando por 180 parcelas.

17 Operações com partes relacionadas
Controladora
Ativo
Com controladas
Unifran (a)
Unicid (d)(a)
Módulo (d)
UDF (d)
Outras partes relacionadas
Motriz Participações Ltda. (b)
FP Incorporadora Ltda. (b)
HG Cruzeiro do Sul Empr. e Participações S.A. (b)
Circulante
Não circulante

30/09/2020
Passivo Resultado

Ativo

31/12/2019
Passivo Resultado

700
1.000
820
3.270

6.000
20.000
-

-

420
1.495
8.060

6.000
-

-

5.790

71
357
474
26.902

(419)
(2.143)
(2.820)
(5.382)

9.975

65
333
442
6.840

(783)
(3.983)
(5.278)
(10.044)

5.790

902
26.000

-

9.975

840
6.000

-

Consolidado
30/09/2020
Passivo Resultado
Outras partes relacionadas
Motriz Participações Ltda. (b)(c)
FP Incorporadora Ltda. (b)
HG Cruzeiro do Sul Empr. e Participações S.A. (b)

936
357
717
2.010

(5.509)
(2.143)
(4.279)
(11.931)

31/12/2019
Passivo Resultado
871
333
668
1.872

(10.342)
(3.983)
(7.997)
(22.322)

(a) Os contratos de mútuo entre Controladora e Controladas não tem juros pré-definidos e nem vencimento definido.
(b) Refere-se às despesas de aluguéis dos seguintes imóveis: Campus São Miguel Paulista, Anália Franco e Pinheiros,
Ginásio de Esportes, Clínica Veterinária, UDF, Módulo e Campus Ceunsp – Salto. Os contratos de aluguel celebrados
entre as partes possuem prazo de vigência entre 3 e 18 anos, contendo cláusula de prorrogação automática. O
montante total das parcelas mensais é de R$2.010, sendo que todos os contratos possuem reajuste anual pelo índice
IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) tomando como base a data de sua assinatura.
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(c) A Controlada CEUNSP celebrou um contrato de compromisso de compra e venda de um bem imóvel com a Motriz
Participações Ltda., o valor do ganho de capital foi contabilizado como receitas diferidas conforme Nota 18.
(d) Os adiantamentos para futuro aumento de capital correspondem a valores enviados pela Companhia as suas
controladas com expectativa de integralização ao seu capital social em um período de até 12 meses.

Remuneração dos administradores
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações é de responsabilidade da Assembleia Geral,
fixar o montante global ou individual da remuneração dos administradores. No período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020, a remuneração total (salários e participação nos lucros)
dos conselheiros, dos diretores e dos principais executivos da Companhia foi de R$9.332
(R$8.449 no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019), e está registrado na
rubrica de “Despesas gerais e administrativas”, a qual está dentro dos limites aprovados em
assembleia geral juntamente com as contas anuais em consonância com o orçamento anual
aprovado pelo Conselho de Administração. A Companhia e suas controladas não concedem
benefícios pós-empregos, e benefícios de rescisão de contrato de trabalho.
Além da remuneração global para 2020, em reunião do Conselho de Administração de 21 de
fevereiro de 2020, foram aprovados benefícios rescisórios relacionados a acordos de não
competição em caso de desligamento no valor de R$16.085, sujeito a reajustes anuais da
categoria até o efetivo pagamento, em caso de desligamento de alguns membros da
Administração, aos quais poderão também manter alguns outros benefícios vigentes à época da
renúncia pelo prazo de 2 (dois) anos contados da data de efetiva renúncia. Considerando que tal
acordo foi firmado na data de 31 de fevereiro de 2020, tal provisão foi registrada no período de 9
meses findo em 30 de setembro de 2020 e, dessa forma, as informações relativas ao trimestre e
semestre findo em 31 de março e 30 de junho de 2020 são apresentadas abaixo considerando tal
efeito:
Balanço patrimonial em 31 de março de 2020
Original

Controladora
Reapresentado

Ajuste

Original

Consolidado
Reapresentado

Ajuste

Ativo
Ativo circulante
Ativo não circulante
Total ativo

44.457
800.550
845.007

-

44.457
800.550
845.007

394.731
3.242.000
3.636.731

-

394.731
3.242.000
3.636.731

Passivo
Passivo circulante
Demais passivos circulantes
Debêntures
Obrigações trabalhistas
Passivo não circulante
Total passivo
Patrimônio líquido
Passivo e patrimônio líquido

107.887
66.605
41.282
243.543
351.430
493.577
845.007

16.085
16.085
16.085
(16.085)
-

123.972
66.605
57.367
243.543
367.515
477.492
845.007

1.645.179
260.148
1.254.717
130.314
1.497.975
3.143.154
493.577
3.636.731

16.085
16.085
16.085
(16.085)
-

1.661.264
260.148
1.254.717
146.399
1.497.975
3.159.239
477.492
3.636.731
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Demonstrações dos resultados do período de três meses findos em 31 de março de 2020

Receita Líquida
Lucro Bruto
(Despesas) e receitas
operacionais
Prejuízo antes das despesas e
receitas financeiras
Resultado financeiro
Prejuízo antes do IR/CS
IR/CS
Prejuízo do período

Original
92.164
19.860

Ajuste

Controladora
Reapresentado
92.164
19.860

Original
417.489
175.992

Ajuste

Consolidado
Reapresentado
417.489
175.992

(27.689)

(16.085)

(43.774)

(136.743)

(16.085)

(152.828)

(7.829)
(9.328)
(17.157)
(57)
(17.214)

(16.085)
(16.085)
(16.085)

(23.914)
(9.328)
(33.242)
(57)
(33.299)

39.249
(53.826)
(14.577)
(2.637)
(17.214)

(16.085)
(16.085)
(16.085)

23.164
(53.826)
(30.662)
(2.637)
(33.299)

A reapresentação pela remuneração dos administradores, acarretou em impactos nas
demonstrações da Companhia em suas atividades operacionais, sendo estes, efeitos entre as
demonstrações dos resultados e os acréscimos (decréscimos) de ativos e passivos. Portanto não
reapresentamos a demonstração do fluxo de caixa.
Balanço patrimonial em 30 de junho de 2020
Original

Controladora
Reapresentado

Ajuste

Original

Consolidado
Reapresentado

Ajuste

Ativo
Ativo circulante
Ativo não circulante
Total ativo

58.263
765.690
823.953

-

58.263
765.690
823.953

567.542
3.208.308
3.775.850

-

567.542
3.208.308
3.775.850

Passivo
Passivo circulante
Demais passivos circulantes
Debêntures
Obrigações trabalhistas
Passivo não circulante
Total passivo
Patrimônio líquido
Passivo e patrimônio líquido

137.272
69.613
67.659
241.910
379.182
444.771
823.953

16.085
16.085
16.085
(16.085)
-

153.357
69.613
83.744
241.910
395.267
428.686
823.953

627.289
261.401
132.262
233.626
2.703.790
3.331.079
444.771
3.775.850

16.085
16.085
16.085
(16.085)
-

643.374
261.401
132.262
249.711
2.703.790
3.347.164
428.686
3.775.850
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Demonstrações dos resultados do período de seis meses findos em 30 de junho de 2020

Receita Líquida
Lucro Bruto
(Despesas) e receitas
operacionais
Prejuízo antes das despesas e
receitas financeiras
Resultado financeiro
Prejuízo antes do IR/CS
IR/CS
Prejuízo do período

Original
191.988
35.946

Ajuste

Controladora
Reapresentado
191.988
35.946

Original
899.523
372.904

Ajuste

Consolidado
Reapresentado
899.523
372.904

(84.291)

(16.085)

(100.376)

(331.810)

(16.085)

(347.895)

(48.345)
(17.628)
(65.973)
(47)
(66.020)

(16.085)
(16.085)
(16.085)

(64.430)
(17.628)
(82.058)
(47)
(82.105)

41.094
(109.819)
(68.725)
2.705
(66.020)

(16.085)
(16.085)
(16.085)

25.009
(109.819)
(84.810)
2.705
(82.105)

A reapresentação pela remuneração dos administradores, acarretou em impactos nas
demonstrações da Companhia em suas atividades operacionais, sendo estes, efeitos entre as
demonstrações dos resultados e os acréscimos (decréscimos) de ativos e passivos. Portanto não
reapresentamos a demonstração do fluxo de caixa.
Adicionalmente, a Companhia em função da possiblidade da realização de determinados eventos
de liquidez, celebrou acordo de bônus de retenção com alguns membros da Administração, e
registrou a provisão para bonificação no montante de R$ 27.500. Considerando as incertezas
inerentes em relação ao evento de liquidez, bem como em algumas premissas relacionados ao
cálculo da referida remuneração variável, tal montante pode variar em relação em relação aos
valores finais a serem efetivamente pagos. A administração julga em 30 de setembro que é
possível a ocorrência de eventos de liquidez no curto-prazo e, portanto, efetuou o referido
registro com base em sua melhor estimativa na referida data.
18 Provisão para demandas judiciais
Durante o curso normal de seus negócios, a Companhia está exposta a contingências e riscos. A
provisão para demandas judiciais é estabelecida por valores atualizados para todos os
processos, sendo eles cíveis, tributários e trabalhistas em discussão nas esferas judiciais e
administrativas, com base nas opiniões dos consultores jurídicos, sendo provisionados os casos
em que a perda é considerada provável.
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Em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as contingências provisionadas estão
relacionadas aos processos cíveis, tributários e trabalhistas, e estão demonstradas a seguir:
Controladora
30/09/2020 31/12/2019
Processos cíveis
Processos tributários
Processos trabalhistas
Total

3.232
617
3.168
7.017

2.484
347
3.047
5.878

Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
9.939
3.711
36.666
50.316

8.150
347
19.526
28.023

A movimentação da provisão para demandas judiciais está descrita abaixo:

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Adições
Reversões
Pagamentos
Atualização monetária
Saldos em 30 de setembro de 2020

Controladora
Cíveis
Tributários Trabalhistas
Total
2.484
347
3.047
5.878
992
118
1.110
(266)
(31)
(297)
(71)
(166)
(237)
93
270
200
563
3.232
617
3.168
7.017

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Combinação de negócios - Braz Cubas
Combinação de negócios - Positivo
Saldos de combinação de negócios
Adições
Reversões
Pagamentos
Atualização monetária
Processos Ex Mantenedor
Saldos em 30 de setembro de 2020

Consolidado
Cíveis
Tributários Trabalhistas
Total
8.150
347
19.526
28.023
244
3.176
1.227
4.647
287
213
7.849
8.349
531
3.389
9.076
12.996
2.610
168
1.765
4.543
(3.926)
(445)
(3.435)
(7.806)
(189)
(567)
(756)
273
102
1.524
1.899
2.490
150
8.777
11.417
9.939
3.711
36.666
50.316

Processos cíveis com perda provável
Os consultores jurídicos efetuaram levantamento, avaliação e quantificação das diversas ações de
natureza jurídica e administrativa, para suportar as prováveis perdas com essas causas, a
Administração mantém provisão (consolidado) no montante de R$9.939 em 30 de setembro de
2020 (R$8.150 em 31 de dezembro de 2019).
A maior parte das ações envolve, principalmente, pedidos de indenização por falha na prestação
de serviços, danos materiais e morais decorrentes de supostas cobranças indevidas ou alegação
de vícios nos serviços prestados de natureza acadêmica e operacional.
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Ações relevantes
Ação ajuizada por Serviços Educacionais LTDA - EPP parceiro para estabelecimento de polo de
apoio presencial em Campinas buscando a rescisão contratual cumulada com indenização por
perdas e danos em 2016 contra a ACEF, pleiteando ressarcimento dos investimentos,
indenização e lucros cessantes pela rescisão da parceria entre as Partes. O risco de perda
provável o qual está integralmente provisionado considera o valor total de R$874 para suportar
perdas deste processo.
O Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública em 2007 contra a Módulo, Cruzeiro do
Sul, e diversas outras universidades do Estado de São Paulo questionando a cobrança de taxa
de emissão de diploma. A ação foi julgada parcialmente procedente somente para que as
universidades não mais cobrassem taxas para expedição de diplomas. Em segunda instância, as
universidades foram condenadas também a devolver, em dobro, os valores cobrados de alunos e
ex-alunos no período de 5 (cinco) anos anteriores à citação na ação, acrescidos de juros e
correção monetária. Foi interposto recurso pelas universidades e o processo encontra-se no STJ
para reexame da matéria.
Processos tributários com perda provável
Os consultores jurídicos efetuaram o levantamento, avaliaram e dentre as várias ações de
natureza jurídica e administrativa, para suportar as prováveis perdas com essas causas. A
Administração mantém provisão (consolidada) no montante de R$3.711 em 30 de setembro de
2020 (R$347 em 31 de dezembro de 2019).
Destacam-se 3 (três) processos movidos pela Prefeitura do Municipal de São Paulo, tratando de
multa aplicada em razão de reforma predial intempestiva A Instituição apresentou defesa em
todos os processos, além de garantir integralmente o juízo por meio de depósito judicial. Sendo
provisionado o montante de R$361 em 30 de setembro de 2020 para suportar as prováveis
perdas.
Há 1 (uma) ação movidas pela União em que se discute o pagamento da multa de 40% do FGTS
diretamente aos empregados, em acordos judiciais ou extrajudiciais, em desconformidade com a
legislação que determina o seu depósito nas contas vinculadas da Caixa Econômica Federal, e
ausência de recolhimento da Contribuição Rescisória de 10%, por ocasião da dispensa sem justa
causa de 97 (noventa e sete) trabalhadores, sendo provisionado o valor de R$3.053. Como se
referem a assuntos anteriores à aquisição das Controladas pela Companhia, a responsabilidade,
garantida contratualmente, é dos ex-proprietários.
Processos trabalhistas com perda provável
Os processos trabalhistas envolvem, principalmente, questionamentos sobre horas extras,
supostas férias não gozadas, reconhecimento de vínculo empregatício e/ou de atividade de
docência, equiparação salarial, adicional noturno, intervalo intra e interjornada, diferenças de
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salário por redução de carga horária de docentes e indenizações por suposto não cumprimento
de acordo coletivo. Nossos consultores jurídicos efetuaram levantamento, avaliação e
quantificação das diversas ações trabalhistas e, para suportar as prováveis perdas com essas
causas, a Administração da Companhia mantém (consolidado) a provisão de R$36.666 em 30 de
setembro de 2020 (R$19.526 em 31 de dezembro de 2019).
Dentre os processos trabalhistas com risco de perda provável, podemos destacar:
Ações movidas por ex-professores contra a Cruzeiro do Sul, pleiteando diferenças salariais por
equiparação, desvio de função, horas extra e seus reflexos. O risco de perda provável o qual está
integralmente provisionado considera o valor total de R$3.168 destes processos.
Há 192 (cento e noventa e duas) ações movidas por ex-funcionário contra as Controladas, dentre
os pedidos destacam-se horas extra, intervalos, diferenças salariais e seus reflexos, sendo
provisionado o valor de R$25.600. Como se refere a assuntos anteriores à aquisição das
Controladas pela Companhia, a responsabilidade, está garantida contratualmente pelos exproprietários.
Ressarcimento para perdas cíveis, tributários e trabalhistas
Parte dos processos da controlada SECID referem-se a fatos geradores ocorridos durante a
gestão dos ex-proprietários da SECID, anteriores à aquisição pela Companhia, sendo então
contingências de responsabilidade exclusivas dos ex-proprietários. Na hipótese de eventuais
perdas definitivas nos processos, a Companhia e suas Controladas possuem garantias
contratuais de ressarcimento, as quais poderão ser compensadas inclusive com retenção de
pagamentos advindos de contrato de locação celebrado com os ex-proprietários da SECID,
respeitados limites e condições do contrato de compra e venda de quotas celebrado entre as
partes. Além do desembolso efetuado com base no percentual de responsabilidade da nova
gestão, ao passo que o desembolso residual fica a cargo dos patronos dos ex-proprietários.
Parte dos processos da controlada ACEF referem-se integralmente a fatos geradores ocorridos
durante a gestão dos ex-proprietários da ACEF, anteriores à aquisição pela Companhia, sendo
de responsabilidade dos ex-proprietários. Na hipótese de eventuais perdas definitivas nesses
processos que excedam o valor de R$14.000 para Perdas Materializadas e R$14.000 para
Perdas Não Materializadas, da mesma forma, a Companhia possui garantias contratuais de
ressarcimento, as quais poderão ser compensadas com retenção de pagamentos advindos de
contrato de locação celebrado com os ex-proprietários da ACEF, respeitados limites e condições
do contrato de compra e venda de ações celebrado entre as partes.
Parte dos processos da controlada CEUNSP referem-se integralmente a fatos geradores
ocorridos durante a gestão dos ex-proprietários da CEUNSP, anteriores à aquisição pela ACEF,
sendo de responsabilidade dos ex-proprietários. Na hipótese de eventuais perdas definitivas
nesses processos, a Companhia e suas subsidiárias possuem garantias contratuais de
ressarcimento, as quais poderão ser reembolsadas ou compensadas com retenção de
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pagamentos advindos do preço de aquisição ou de contrato de locação celebrado com os exproprietários do CEUNSP, respeitados limites e condições do contrato de compra e venda de
ações celebrado entre as partes.
A maioria dos processos das controladas Veritas, Santa Rita e Cesuca, referem-se integralmente
a fatos geradores ocorridos durante a gestão dos ex-proprietários das adquiridas, anteriores à
aquisição pela ACEF, sendo de responsabilidade dos ex-proprietários. Periodicamente as perdas
definitivas nesses processos, são apuradas e lançadas em Conta Gráfica para os
ressarcimentos, respeitados limites e condições do contrato de compra e venda de ações
celebrado entre as partes.
A maioria dos processos da controlada IPÊ Educacional referem-se integralmente a fatos
geradores ocorridos durante a gestão dos ex-proprietários da IPÊ Educacional, anteriores à
aquisição pela SECID, sendo de responsabilidade dos ex-proprietários. Na hipótese de eventuais
perdas definitivas nesses processos, são apuradas e lançadas em Conta Gráfica para os
ressarcimentos, respeitados limites e condições do contrato de compra e venda de ações
celebrado entre as partes.
Os processos da controlada Braz Cubas referem-se integralmente a fatos geradores ocorridos
durante a gestão dos ex-proprietários da Braz Cubas, anteriores à aquisição pela ACEF, sendo
de total responsabilidade dos vendedores. Na hipótese de eventuais perdas definitivas nesses
processos, são apuradas e lançadas em Conta Gráfica para os ressarcimentos, respeitados os
limites e condições do contrato de compra e venda de ações celebrado entre as partes.
Os processos da controlada CESA e CESPO (Positivo) referem-se integralmente a fatos
geradores ocorridos durante a gestão dos ex-proprietários, anteriores à aquisição pela SECID,
sendo de total responsabilidade dos vendedores. Na hipótese de eventuais perdas definitivas
nesses processos, são apuradas e lançadas em Conta Gráfica para os ressarcimentos,
respeitados limites e condições do contrato de compra e venda de ações celebrado entre as
partes.
Processos com perda possível
A Companhia possui processos classificados como probabilidade de perda possível, os quais
não são provisionados conforme apresentado abaixo:
Controladora
30/09/2020 31/12/2019
Processos cíveis
Processos tributários
Processos trabalhistas
Total

5.537
144.735
650
150.922

6.053
139.142
359
145.554
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Processos cíveis com perda possível
Os consultores jurídicos efetuaram levantamento, avaliação e quantificação das diversas ações
de natureza cível, classificadas com risco de perda possível, cujo valor apurado no consolidado,
em 30 de setembro de 2020, era de R$24.802 (R$16.262 em 31 de dezembro de 2019).
A maior parte das ações envolve, principalmente, obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais e morais decorrentes de alegação de vícios nos serviços prestados de
natureza acadêmica e operacional.
Processos tributários com perda possível
Nossos consultores efetuaram levantamento, avaliação e quantificação dos diversos processos
de natureza tributária com perda possível, e o valor apurado no consolidado foi de R$227.963 em
30 de setembro de 2020 (R$187.584 em 31 de dezembro de 2019).
Dentre vários processos tributários com risco de perda possível podemos destacar:
Há 10 (dez) processos movidos pela Prefeitura do Municipal de São Paulo contra a Controladora,
discutindo o cumprimento dos requisitos básicos para manutenção da imunidade tributária dos
períodos de 2008 a 2011, totalizando o valor de R$107.260. A instituição apresentou defesa em
todos os processos, além de garantir integralmente o juízo por meio de seguro garantia.
Há 9 (nove) processos administrativos movidos pela Receita Federal contra a ACEF discutindo
principalmente verbas que integram base de cálculo para recolhimento de contribuições sociais e
previdenciárias, entre outros, somando risco possível avaliado em R$12.382. A instituição
apresentou defesa em todos os processos e aguarda-se decisão final administrativa. Como se
referem a assuntos anteriores à aquisição da Companhia por sua controladora atual, a
responsabilidade, garantida contratualmente, é dos ex-proprietários.
Por fim, destacam-se 2 (dois) autos de infração instaurados pela Receita Federal do Brasil contra
a Braz Cubas, nas quais discute-se supostas infrações às normas do ProUni, sendo apresentado
impugnação que foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer a decadência da
contribuição do período de 01/2008 a 11/2008, com a consequente redução do valor exigido no
Auto de Infração, atualmente aguardando julgamento de Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), totalizando o valor de R$6.301. Considerando que
se referem a assuntos anteriores à aquisição da Controlada pela Companhia, a responsabilidade,
garantida contratualmente, é dos ex-proprietários.
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Processos trabalhistas com perda possível
Nossos consultores efetuaram levantamento, avaliação e quantificação dos diversos processos
de natureza trabalhista com perda possível, e o valor apurado no consolidado foi de R$17.675
em 30 de setembro de 2020 (R$9.931 em 31 de dezembro de 2019).
Dentre vários processos trabalhistas com risco de perda possível podemos destacar:
Em 2018 foi distribuída ação em que a autora requer o reconhecimento do acúmulo de função,
horas extras, adicional noturno, férias e décimo terceiro, entre outros, com a ACEF e Cruzeiro do
Sul. Foi estimado o risco no valor total de R$1.461 possível de perda. Como se refere a assunto
anterior à aquisição da Companhia por sua controladora atual, a responsabilidade, garantida
contratualmente, é dos ex-proprietários.
Quantitativo de processos:

Processos cíveis
Processos tributários
Processos trabalhistas
Total

Controladora
30/09/2020 31/12/2019
832
693
57
51
56
47
945
791

Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
2.894
2.005
220
105
633
400
3.747
2.510

O aumento do número de processos variou entre a data base de 31 de dezembro de 2019 a 30
de setembro de 2020, preponderantemente em razão da inclusão dos processos das adquiridas
no primeiro trimestre de 2020.
Depósitos judiciais
Controladora
30/09/2020 31/12/2019
Processos cíveis
Processos tributários
Processos trabalhistas
Total

143
104
202
449

352
232
130
714
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19 Obrigações por aquisições de participações societárias
ACEF(i)
21.364
1.301
(2.500)
(359)
19.806

Santa Rita(i)
23.750
741
(12.011)
(5.509)
6.971

(+) Aquisição
(+) Combinação de negócios
(+) Juros apropriados
(-) Pagamentos de principal
(-) Pagamentos de juros
(=) Saldo em 30/09/2020

17.500
1.095
(70)
38.331

112
(2.000)
(489)
4.594

246.768
5.808
339.551

3.410
62
3.472

264.268
3.410
7.077
(2.000)
(559)
385.948

Circulante
Não circulante

3.478
34.853

2.552
2.042

339.551

1.157
2.315

7.187
378.761

(=) Saldo em 31/12/2018
(+) Juros apropriados
(-) Pagamentos de principal
(-) Pagamentos de juros
(=) Saldo em 31/12/2019

SECID(ii)
Positivo(ii)
82.105
4.870
86.975
-

Consolidado
127.219
6.912
(14.511)
(5.868)
113.752

(i) Em 30 de setembro de 2020, referem-se: (a) ao principal da parcela retida das obrigações por aquisições da
CEUNSP R$2.500 (R$2.500 em 31 de dezembro de 2019), da Veritas R$15.000 (R$15.000 em 31 de dezembro de
2019) e da Braz Cubas R$17.500 e respectivos juros reajustados pelo CDI, pela ACEF e (b) passivos assumidos
acrescidos de juros reajustados pelo CDI pela aquisição da Santa Rita através da combinação de negócios com
acionistas anteriores a aquisição de sua controladora Veritas pela ACEF.
(ii) Em 30 de setembro de 2020 referem-se: (a) ao principal da parcela retida das obrigações por aquisições da Unipê
R$80.000 (R$80.000 em 31 de dezembro de 2019) e da Positivo R$246.768, e respectivos juros reajustados pelo CDI,
pela SECID e (b) passivos assumidos acrescidos de juros reajustados pelo CDI pela aquisição da CESA através da
combinação de negócios com acionistas anteriores a aquisição de sua controladora Positivo pela SECID.

Em 30 de setembro de 2020, a parcela não circulante apresentava o seguinte cronograma de
vencimento:
Ano
Out-2021 a Set-2022
Out-2022 a Set-2023
Out-2022 a Set-2024
Acima de Set-2024
Total

Consolidado
3.784
27.277
35.287
312.413
378.761
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20 Receita diferida
(=) Saldo em 31/12/2018
(-) Apropriação
(=) Saldo em 31/12/2019
(-) Apropriação
(=) Saldo em 30/09/2020

Consolidado
13.118
(722)
12.396
(542)
11.854

Circulante
Não circulante

722
11.132

Propriedade de arrendamento mercantil
Em 20 de março de 2017, a controlada indireta Ceunsp, realizou transação de “sale and leaseback”
do imóvel onde está situado o seu campus, a operação consistiu na venda e aluguel do referido
imóvel simultaneamente perante sua parte relacionada Motriz Participações Ltda., essa operação
foi classificada como arrendamento financeiro, conforme o conceito de que trata o CPC 06/IAS 17
– Operações de arrendamento mercantil.
O valor da venda do imóvel foi de R$25.500 com recebimento de acordo com o fluxo de pagamento
estipulado em contrato. O ganho líquido dos custos de venda foi de R$14.442 e está refletido como
receita diferida no passivo circulante e não circulante amortizável pelo prazo de 20 anos, conforme
prazo do contrato de aluguel.
21 Patrimônio líquido
a)

Capital social

Em 30 de setembro de 2020, o capital social da Companhia era de R$193.190 (R$158.190 em 31
de dezembro de 2019) composto por 7.633.056 ações ordinárias, em ambos períodos,
nominativas e sem valores nominais, totalmente integralizadas e a composição acionária é
demonstrada a seguir:
Acionistas
D2HFP - Fundo de Investimento em Participações
Fundo de Investimento e Participações Alfa 7
Archy LLC

30/09/2020
Ações
% Part.

31/12/2019
Ações
% Part.

2.157.687 28,27%
2.157.687 28,27%
3.317.682 43,46%
7.633.056 100%

2.157.687 28,27%
2.157.687 28,27%
3.317.682 43,46%
7.633.056 100%

i. Em 14 de janeiro de 2019 por força de redução de capital da Cruze Participações S.A., foram transferidas a totalidade
das ações para ARCHY LLC, sociedade já integrante do quadro societário da Cruze, de quem figurava como
acionista.
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ii. Em 12 de junho de 2019, houve aumento de capital de R$20.000, através da reserva para futuro aumento de capital,
porém não houve alteração nas ações, que totalizam 7.633.056 ações.
iii. Em 31 de julho de 2020, houve aumento de capital de R$35.000, através da reserva para futuro aumento de capital,
porém não houve alteração nas ações, que totalizam 7.633.056 ações.

b)

Reserva legal

A reserva legal é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até o
limite de 20% do capital social, de acordo com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ação.
c)

Reserva de retenção de lucros

A reserva de retenção de lucros foi constituída nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404.76, com
o objetivo de aplicação em futuros investimentos. Conforme disposto no artigo 199 da Lei nº
11.638/07, o saldo das reservas de lucros não poderá ultrapassar o capital social, cabendo à
Assembleia deliberar sobre a aplicação desse excesso no aumento de capital ou distribuição de
dividendos.
d)

Dividendos

O Estatuto da Companhia prevê um dividendo mínimo obrigatório, equivalente a 25% do lucro
líquido do exercício, ajustado pela constituição da reserva legal, conforme a lei das sociedades
por ação. Em 31 de julho de 2020, a Companhia aprovou distribuição de dividendos de
R$53.000, sendo R$30.006 por dividendos mínimos obrigatórios relacionado ao exercício de
2019 e R$23.994 por dividendos adicionais propostos na data da aprovação da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária.
22 Resultado por ação
A Companhia apresenta a seguir as informações sobre o lucro por ação para os períodos de
nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019:
Lucro (Prejuízo) por ação (básico e diluído)
Lucro líquido (Prejuízo) do período
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias
Lucro (Prejuízo) por ação em R$

23 Instrumentos financeiros e gestão de riscos
23.1 Instrumentos financeiros

81
291

30/09/2020
(78.372)
7.633.056
(10,27)

30/09/2019
79.430
7.633.056
10,41

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
Período intermediário de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
As atividades da Companhia e/ou suas controladas as expõem a diversos riscos de mercado
(incluindo risco cambial, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de
caixa), risco de crédito e risco de liquidez.
A Companhia e/ou suas controladas apresentam exposições aos seguintes riscos advindos do
uso de instrumentos financeiros:
Risco de mercado
O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento
financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam
apenas o risco de taxa de juros. Instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem
empréstimos, financiamentos, debêntures e aplicações financeiras.
Risco de taxa de juros
Risco de taxa de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um
instrumento financeiro flutue devido a variação nas taxas de juros de mercado. A exposição da
Companhia aos riscos de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente,
aos empréstimos e financiamentos, debêntures e as aplicações financeiras, sujeitos a taxas de
juros variáveis.
As taxas de juros contratadas sobre aplicações financeiras estão mencionadas na Nota 6 e sobre
empréstimos e financiamentos e debêntures estão mencionadas nas Notas 12 e 13,
respectivamente.
Sensibilidade à taxa de juros
Os instrumentos financeiros ativos da Companhia e suas controladas são representados por
caixa e equivalentes de caixa e estão registrados pelo valor de custo, acrescidos de rendimentos
ou encargos incorridos, os quais em 30 de setembro de 2020, se aproximam dos valores de
mercado. Os principais riscos atrelados às operações da Companhia estão ligados à variação do
CDI para as aplicações financeiras, os empréstimos, financiamentos e debêntures. No cenário
provável foi considerada a premissa de se manter, na data do vencimento da operação, o que o
mercado vem sinalizando através das curvas de mercado obtidas através do relatório FOCUS do
Banco Central do Brasil. Desta maneira, no cenário provável, não há impacto sobre o valor justo
do instrumento financeiro. A Companhia considerou uma deterioração de 25% e 50% para as
variáveis de risco.
As tabelas a seguir demonstram a análise de sensibilidade preparada pela Administração da
Companhia e o efeito das operações em aberto considerando um ano de correção a partir de 30
de setembro de 2020:
Cenário em 30 de setembro de 2020 (Controladora)
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Operação
Equivalentes de caixa
Passivo de arrendamento

Risco
Aplicações financeiras (risco de perda em
função da redução do CDI)
Dívida (Risco de perda em função do
aumento do IGPM )

30/09/2020

Provável

Variação
25%

Variação
50%

16.955

16.955

16.955

16.955

219.410

219.410

226.552

233.694

30/09/2020

Provável

Variação
25%

Variação
50%

(CDI - 2,15%)

305.179

305.179

305.179

305.179

(CDI - 2,15%)

88.907

88.907

89.329

89.752

Taxa
(CDI - 2,15%)
(IGPM – 7,31%)

Cenário em 30 de setembro de 2020 (Consolidado)
Operação
Equivalentes de caixa
Empréstimos e financiamentos,
incluindo derivativos
Debêntures
Passivo de arrendamento

Risco
Aplicações financeiras (risco de perda em
função da redução do CDI)
Dívida (Risco de perda em função do
aumento do CDI e valorização da dívida)
Dívida (Risco de perda em função do
aumento do CDI e valorização da dívida)
Dívida (Risco de perda em função do
aumento do IGPM)

Taxa

(CDI - 2,15%)
(IGPM - 7,31%)

1.312.498 1.312.498 1.318.732 1.324.967
885.434

885.434

914.256

943.078

Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista
em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. A
Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente
com relação a contas a receber) e de financiamento, incluindo depósitos e aplicações financeiras
em bancos e instituições financeiras.
Os valores contábeis dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito.
Representado pela possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes da dificuldade de
recebimento de seus alunos.
O risco de crédito dos alunos é administrado pela Companhia e por cada controlada, estando
sujeito aos procedimentos, controles e política estabelecida pela Companhia em relação a este
risco. O saldo a receber de mensalidades é denominado em Reais e a Administração monitora o
risco do saldo a receber dos alunos e são cobradas mensalmente com base no contrato firmado
entre a Companhia e os alunos.
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras vinculadas
O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela gestão
financeira da Companhia de acordo com a política por esta estabelecida. Os recursos
excedentes são investidos apenas em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a
cada uma. A Companhia e suas controladas têm como política, a aplicação de recursos em
bancos de primeira linha e, em aplicações com baixo nível de exposição e alto nível de liquidez.
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Praticamente, todo o excesso de caixa é aplicado em certificados de depósito bancário emitidos
por estas instituições. A Companhia evita aplicações em fundos de investimentos em que há
risco de ativo desconhecidos.
Risco de liquidez
A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos por meio de uma ferramenta de
planejamento de liquidez recorrente. O objetivo da Companhia é manter o saldo entre a
continuidade dos recursos e a flexibilidade por meio de contas garantidas, empréstimos
bancários e arrendamento mercantil financeiro. A tabela a seguir resume o perfil do vencimento
do passivo financeiro da Companhia, em 30 de setembro de 2020, com base nos pagamentos
contratuais não descontados.

Passivos financeiros
Adiantamento de clientes
Dividendos a pagar
Fornecedores
Obrigações tributárias
Passivos de arrendamento

Passivos financeiros
Adiantamento de clientes
Dividendos a pagar
Empréstimos e financiamentos, incluindo
derivativos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações tributárias
Passivos de arrendamento

Passivos financeiros
Adiantamento de clientes
Dividendos a pagar
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações por aquisição de participação
societária
Passivos de arrendamento

Nota
21.d
16
14

Nota
21.d

Menos de
1 ano
4.190
54.000
15.350
3.300
17.494
94.334

Entre
2 e 3 anos
44.854
44.854

Menos de
1 ano
3.678
30.006

Entre
2 e 3 anos
-

6.915
42.070
11.729
4.806
10.022
109.226

39.338
39.338

12
13
16
2.20

19
14

7.449
62.962

34.329
150.076

294

334.917
334.917

6.915
42.070
11.729
4.806
384.277
483.481

Acima
de 3 anos

16

84

Total
3.678
30.006

515.217
515.217

Entre
2 e 3 anos
41.266
300.560
45.842

21.d
12
13

-

Controladora
31 de dezembro de 2019
Efeito do
Valor
desconto
contábil
3.678
30.006

Acima
de 3 anos

Menos de
1 ano
30.471
54.000
57.588
175.303
47.801
36.118

Nota

Total
4.190
54.000
15.350
3.300
577.565
654.405

Controladora
30 de setembro de 2020
Efeito do
Valor
desconto
contábil
4.190
54.000
15.350
3.300
(358.155)
219.410
(358.155)
296.250

(492)
(2.614)
(168.477)
(171.583)

6.423
39.456
11.729
4.806
215.800
311.898

Total
30.471
54.000
98.853
1.131.323 1.607.186
47.801
138.861
220.821

Consolidado
30 de setembro de 2020
Efeito do
Valor
desconto
contábil
30.471
54.000
(9.946)
88.907
(294.688)
1.312.498
47.801
(28.734)
192.087

413.132
454.910
3.129.032 3.342.070

(68.962)
(2.456.636)

Acima
de 3 anos

385.948
885.434
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471.692

Passivos financeiros
Adiantamento de clientes
Dividendos a pagar
Empréstimos e financiamentos, incluindo
derivativos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações por aquisição de participação
societária
Passivos de arrendamento

Nota
21.d
12
13
16
19
2.20

572.073

Menos de
1 ano
17.907
30.006

Entre
2 e 3 anos
-

22.783
788.886
24.466
28.936

28.287
16.595

5.979
38.551
957.514

25.395
105.408
175.685

4.812.348 5.856.112

Acima
de 3 anos

(2.858.966)

2.997.146

Consolidado
31 de dezembro de 2019
Efeito do
Valor
desconto
contábil
17.907
30.006

-

Total
17.907
30.006

28.357

51.070
788.886
24.466
73.888

(5.728)
(36.156)
(12.569)

45.342
752.730
24.466
61.319

115.517
146.891
730.903
874.862
874.777 2.007.976

(33.139)
(361.251)
(448.843)

113.752
513.611
1.559.133

Gestão do capital
O objetivo principal da administração de capital da Companhia é assegurar que este mantenha
uma classificação de crédito forte e um razão de capital livre de problemas, a fim de apoiar os
negócios e maximizar o valor do acionista. A Companhia administra a estrutura do capital e a
ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas. Para manter ou ajustar a estrutura
do capital, a Companhia pode ajustar o pagamento de dividendos aos acionistas, devolver o
capital a eles, ou emitir novas ações. Não houve alterações quanto aos objetivos, políticas ou
processos durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. A Companhia
inclui na dívida líquida os empréstimos, financiamentos, debêntures, obrigações por
arrendamento e passivo de arrendamento (circulante e não circulante), menos caixa e
equivalentes de caixa e aplicações financeiras e optou por apresentar o consolidado por
considerar mais relevante:

30/09/2020
88.907
1.312.498
885.434
2.286.839

Consolidado
31/12/2019
45.379
(37)
752.730
513.611
1.311.683

( - ) Caixa e equivalentes de caixa (nota 6)
( - ) Aplicações financeiras
(=) Total dívida líquida

(305.179)
1.981.660

(22.723)
(915)
1.288.045

Patrimônio líquido (nota 21)
Dívida líquida e patrimônio líquido

408.425
2.390.085

510.791
1.798.836

Empréstimos e financiamentos (nota 12)
Derivativos (nota 12)
Debêntures (nota 13)
Passivo de arrendamento (nota 14)
(=) Total dívida bruta
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% Dívida líquida sobre o patrimônio líquido

485,2%

252,2%

23.2 Valor justo
A tabela abaixo apresenta a comparação entre o valor contábil e o valor justo dos principais
ativos e passivos financeiros da controladora:
30/09/2020

Valor contábil
31/12/2019

30/09/2020

Valor justo
31/12/2019

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outros créditos
Total

16.955
30.109
6.612
53.676

5.461
36.685
3.076
45.222

16.955
30.109
6.612
53.676

5.461
36.685
3.076
45.222

Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Passivos de arrendamento
Total

15.350
219.410
234.760

6.423
39.456
11.729
215.800
273.408

15.350
207.277
222.627

6.423
39.456
11.729
205.838
263.446
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A tabela abaixo apresenta a comparação entre o valor contábil e o valor justo dos principais
ativos e passivos financeiros consolidados:
30/09/2020
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Outros créditos
Total
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Derivativos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações por aquisição de participação societária
Passivos de arrendamento
Total

Valor contábil
31/12/2019

30/09/2020

Valor justo
31/12/2019

305.179
183.425
57.024
545.628

22.723
915
168.948
37.856
230.442

305.179
183.425
57.024
545.628

22.723
915
168.948
37.855
230.441

88.907
1.312.498
47.801
385.948
885.434
2.720.588

45.379
(37)
752.730
24.466
113.752
513.611
1.449.901

88.196
1.314.118
47.801
385.948
836.469
2.672.532

36.751
(37)
716.407
24.466
113.752
489.902
1.381.240

23.3 Estimativa do valor justo
Os ativos e passivos financeiros registrados ou divulgados a valor justo são classificados de
acordo com os níveis a seguir:
x Nível 1 - Preços de mercado cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos;
x Nível 2 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa
para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável;
x Nível 3 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa
para mensuração do valor justo não esteja disponível.

87
297

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
Período intermediário de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros da Companhia mensurados pelo valor
justo, sendo:
Consolidado
30/09/2020
Valor
contábil
Ativos mensurados pelo valor justo
Aplicações financeiras
Ativos mensurados pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outros créditos
Passivos mensurados pelo custo amortizado
Empréstimos em moeda estrangeira e contratos de swap
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Fornecedores
Obrigações por aquisição de participação societária

31/12/2019

Valor de
mercado

Valor
contábil

Valor de
mercado

Hierarquia
de
valor justo

-

-

915

915

Nível 2

305.179
183.425
57.024
545.628

305.179
183.425
57.024
545.628

22.723
168.948
37.856
230.442

22.723
168.948
37.856
230.442

Nível 1

1.401.405
47.801
385.948
1.835.154

1.402.314
47.801
385.948
1.836.063

3.472
794.600
24.466
113.752
936.290

3.435
749.685
24.466
113.752
891.338

Nível 2
Nível 2

23.4 Instrumentos financeiros derivativos
As operações de swap são classificadas como hedge de valor justo, cujo objetivo é proteger da
exposição cambial (dólares americanos) convertendo a dívida em moeda local.
Operações desta natureza foram contratadas pela primeira vez no ano de 2015 e consideraram
os mesmos termos de valores, prazos e taxas e realizadas com a mesma instituição financeira
(“contraparte”). Em 30 de setembro de 2020 a Companhia e suas controladas não possuem
contratos em aberto (Em 31 de dezembro de 2019 o valor referência dos contratos era R$3.472).
Ganhos e perdas realizados e não realizados referente a estes contratos são registrados no
resultado financeiro líquido e o saldo a receber pelo seu valor justo era de R$37 em 31 de
dezembro de 2019 e foi registrado na rubrica de “Empréstimos e financiamentos”.
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Valor de referência
30/09/2020 31/12/2019
Objeto de hedge - dívida (USD + taxa juros fixa)

Variação cambial +
3,20% a.a.

Variação cambial +
Ponta ativa swap (USD + taxa juros fixa)
3,20% a.a.
Ponta passiva swap (CDI + spread)
CDI + 2,94% a.a.
Posição hedge líquida a pagar/(a receber)
Empréstimos e financiamentos, líquido (apenas contratos protegidos)

Consolidado
Valor justo
30/09/2020 31/12/2019

-

3.472
3.472

-

3.472
3.472

-

(3.472)
3.472
-

-

(3.472)
3.472
(37)
3.472

Os valores justos dos instrumentos financeiros são calculados pela projeção do fluxo de caixa
futuro das operações, usando as curvas do CDI e descontando-os ao valor presente, usando
taxas de mercado do CDI para swap, ambas divulgadas pela B3.
Os valores de mercado dos swaps de cupons cambiais versus CDI foram obtidos utilizando-se as
taxas de câmbio vigentes na data em que as demonstrações financeiras são levantadas e as
taxas projetadas pelo mercado calculadas com base nas curvas de cupom da moeda também
divulgadas pela B3.
A posição consolidada das operações de instrumentos financeiros derivativos em aberto em 30
de setembro de 2020 está apresentada a seguir:

Descrição

Contraparte

Valor de
referência

Vigência

Swap cambial USD x CDI

Itaú BBA

USD 3.000

12/11/2015 a 12/02/2020
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Consolidado
31/12/2019
Ao valor
justo
(37)
(37)
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24 Imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos
A reconciliação do resultado com imposto de renda e contribuição social dos períodos de nove
meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019 está reapresentada a seguir:
Controladora
30/09/2020
30/09/2019
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e
da contribuição social
Alíquota fiscal combinada
Imposto pela alíquota combinada
Adições:
Despesas não dedutíveis (i)
Exclusões:
Outras exclusões (ii)
Equivalência patrimonial
Outros itens:
Efeitos sobre prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa de CSLL
Isenção PROUNI (nota 2.4) (iii)
Imposto de renda e contribuição social no
resultado do período
Imposto de renda e contribuição social - corrente
IR e CS diferidos no resultado do período
Alíquota efetiva

Consolidado
30/09/2020 30/09/2019

(78.338)
34%
26.635

79.405
34%
(26.998)

(84.873)
34%
28.857

78.312
34%
(26.626)

(48.135)

(31.399)

(102.409)

(42.764)

8.141
13.325

12.124
46.298

54.239
-

36.172
-

-

-

25.004

1.566
32.770

(34)

25

6.501

1.118

(65)
31
0,04%

25
0,03%

(1.875)
8.376
(7,66%)

(1.764)
2.882
1,43%

810

(i) Imposto diferido sobre prejuízo fiscal não reconhecido e outras despesas não dedutíveis.
(ii) As principais exclusões são oriundas de estornos das provisões adicionadas anteriormente e outras diferenças
temporárias.
(iii) Isenção do IRPJ e da CSLL referente ao PROUNI, calculada na proporção da ocupação efetiva das bolsas (POEB)
sobre as atividades beneficiadas.

a) Composição do Imposto de renda e contribuição social diferidos
Controladora
Passivo
Diferenças temporárias do lucro real
Tributos diferidos, líquidos
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Consolidado
Ativo
Prejuízos fiscais/ Base Negativa CSLL (i)
IR/CS diferido sobre incorporação reversa Santa Rita
Arrendamento IFRS 16
Amortizações Mais Valia
Provisão de contingência
Diferenças temporárias do lucro real
Total diferido ativo
Passivo
Diferenças Temporárias do Lucro Real
Ajuste de avaliação patrimonial
Total diferido passivo
Tributos diferidos, líquidos

30/09/2020

31/12/2019

22.457
9.227
8.558
20.078
7.553
18.384
86.257

23.251
11.311
3.529
12.944
4.074
10.738
65.847

(803)
(17.610)
(18.413)

(1.000)
(1.000)

67.844

64.847

(i) A base negativa é diferida pela alíquota de 9% e prejuízo fiscal a 25%. Os seguintes montantes foram utilizados
como base para contabilização dos impostos diferidos ativos sobre prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de
CSLL.

b) Os saldos e a movimentação do imposto de renda e contribuição social diferido ativos e
passivos são demonstrados com seus efeitos no resultado, conforme segue:

Controladora

31/12/2019

Passivo
Diferenças Temporárias do Lucro Real
Total tributos diferidos, líquidos

Consolidado
Ativo
Prejuízos fiscais/ Base Negativa CSLL (i)
IR/CS diferido sobre incorporação reversa Santa Rita(ii)
Arrendamento IFRS 16
Amortizações Mais Valia(ii)
Provisão de contingência
Diferenças Temporárias do Lucro Real
Total tributos diferidos ativos

(225)
(225)

31/12/2019

Efeito
Combinação
de negocio Resultado
-

30
30

Efeito
Combinação
de negocio Resultado

30/09/2020
(195)
(195)

30/09/2020

23.251
11.311
3.529
12.944
4.074
10.738
65.847

2.238
2.305
7.816
12.359

(794)
(2.084)
2.791
7.134
1.174
(170)
8.051

22.457
9.227
8.558
20.078
7.553
18.384
86.257

Passivo
Diferenças Temporárias do Lucro Real
Ajuste de avaliação patrimonial
Total tributos diferidos passivos

(1.000)
(1.000)

(17.738)
(17.738)

197
128
325

(803)
(17.610)
(18.413)

Total tributos diferidos, líquidos

64.847

(5.379)

8.376

67.844
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Controladora

31/12/2018

Passivo
Diferenças Temporárias do Lucro Real
Total tributos diferidos, líquidos

Efeitos
Resultado

(256)
(256)

Consolidado

31/12/2018

30/09/2019
25
25

Efeitos
Resultado

(230)
(230)
30/09/2019

Ativo
Prejuízos fiscais/ Base Negativa CSLL (i)
IR/CS diferido sobre incorporação reversa Santa Rita(ii)
Arrendamento IFRS 16
Amortizações Mais Valia(ii)
Provisão de contingência
Diferenças Temporárias do Lucro Real
Total tributos diferidos ativos

6.363
14.090
6.335
5.740
6.976
39.504

(2.084)
2.644
5.023
(1.301)
(1.601)
2.681

6.363
12.006
2.644
11.358
4.439
5.375
42.185

Passivo
Diferenças Temporárias do Lucro Real
Total tributos diferidos passivos

(1.962)
(1.962)

201
201

(1.761)
(1.761)

Total tributos diferidos, líquidos

37.542

2.882

40.424

(i) A Companhia e suas controladas possuem créditos fiscais de IRPJ sobre prejuízos fiscais e CSLL sobre base
negativa, entretanto, a contabilização de ativos diferidos sobre créditos fiscais somente ocorre quando há
segurança razoável de sua realização.
(ii) Os maiores valores de diferidos, são oriundos de amortização mais valia das empresas adquiridas ainda não
incorporadas e amortização fiscal do ágio sobre incorporação reversa da empresa Santa Rita, adquirida em março
2018.

Os seguintes montantes foram utilizados como base para contabilização dos impostos diferidos
ativos sobre prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL:
Descrição
Prejuízo fiscal
Base de cálculo negativa de CSLL

Descrição
Prejuízo fiscal
Base de cálculo negativa de CSLL

Saldos
disponíveis(i)
373.590
403.877

Saldos
disponíveis(i)
361.870
395.716

Base utilizada p/ IR/CS
diferidos ativos
30/09/2020
57.525
89.723

Base utilizada p/ IR/CS
diferidos ativos
30/09/2019
9.292
43.138

(a) Conforme Instrução CVM concluímos que a Controladora não apresenta histórico de rentabilidade, e conforme
projeções a partir de 2019 para as Controladas SECID, ACEF, FASS, CEUNSP, MDL, UDF, UNIPÊ, CESUCA,
Santa Rita e Positivo apresentarão lucros tributários correntes, diante dessa análise estas constituíram ativos.
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c) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativo por ano de realização:
Consolidado
Faixa de vencimento
2020
2021
2022
2023
2024 em diante

Faixa de vencimento
2020
2021
2022
2023
2024 em diante

Total em
30/09/2020
11.160
15.608
9.268
4.534
45.687
86.257

%
13%
18%
11%
5%
53%
100%

Total em
30/09/2019
7.150
9.999
5.938
2.905
16.193
42.185

%
17%
24%
14%
7%
38%
100%

25 Receita líquida
A tabela a seguir apresenta a conciliação da receita bruta e líquida para os períodos de nove
meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019:
Controladora
30/09/2020 30/09/2019
Receita bruta
Cursos de graduação
Cursos de pós-graduação
Cursos técnicos e colégio
Outras receitas
Deduções da receita bruta
Bolsa de estudo e descontos concedidos
Devoluções de mensalidades e taxas
Tributos
Receita líquida

Consolidado
30/09/2020 30/09/2019

664.892
50.267
10.919
1.364
727.442

535.108
54.998
11.466
2.457
604.029

2.618.770
101.996
32.228
4.768
2.757.762

2.042.431
86.335
35.392
11.058
2.175.216

(419.882)
(16.760)
(9.582)
281.218

(306.072)
(19.377)
(9.609)
268.971

(1.327.398)
(54.211)
(44.707)
1.331.446

(991.718)
(36.856)
(37.216)
1.109.426
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26 Custos e despesas por natureza
Controladora
30/09/2020 30/09/2019
Salários e encargos sociais
Depreciação de imobilizado
Depreciação de imobilizado do direito de uso
Amortização do software e produção de conteúdo EAD
Amortização do intangível
Aluguel
Condomínio e IPTU
Energia elétrica, água e telefone
Utilidades, limpeza e segurança
Publicidade e propaganda
Serviços de terceiros
Manutenção e reparos
Materiais de consumo
Provisão/reversão para demandas judiciais
Custos com parceria
Custos pedagógicos
Despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa
Passagens e diárias
Custos processuais
Indenização judicial
Outras receitas (despesas), liquidas

Classificadas como:
Custos dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Consolidado
30/09/2020 30/09/2019

(200.026)
(5.536)
(17.424)
(4.228)
(939)
(104)
(5.148)
(5.029)
(5.624)
(31.026)
(52.956)
(1.883)
(1.559)
(1.139)
(7.834)
(430)
(29.233)
(1.435)
(403)
(963)
96
(372.823)

(141.226)
(4.448)
(15.797)
(4.372)
(177)
(5.572)
(3.382)
(6.426)
(33.428)
(43.302)
(2.784)
(4.909)
(159)
(11.754)
(756)
(15.343)
(4.010)
(565)
(1.253)
896
(298.767)

(682.301)
(33.137)
(58.651)
(21.340)
(24.000)
(1.243)
(10.897)
(13.432)
(24.609)
(61.727)
(148.633)
(7.915)
(10.070)
1.364
(14.744)
(3.271)
(117.162)
(2.297)
(2.483)
(3.233)
(5.932)
(1.245.713)

(491.137)
(26.296)
(42.391)
(6.782)
(10.334)
(1.253)
(9.303)
(13.969)
(21.398)
(61.625)
(109.489)
(8.430)
(13.212)
(2.620)
(18.357)
(4.327)
(37.646)
(6.670)
(1.709)
(6.951)
7.027
(886.872)

(205.728)
(127.883)
(10.703)
(29.233)
724
(372.823)

(196.137)
(79.738)
(8.820)
(15.343)
1.271
(298.767)

(722.585)
(335.785)
(78.477)
(117.162)
8.296
(1.245.713)

(621.794)
(189.004)
(43.412)
(37.646)
4.984
(886.872)

27 Resultado financeiro
27.1 Receitas financeiras
Controladora
30/09/2020 30/09/2019
37
110
334
291
36
46
417
437

Receitas sobre aplicações financeiras
Juros e encargos recebidos sobre mensalidades
Outras receitas
Total das receitas financeiras

94
304

Consolidado
30/09/2020 30/09/2019
3.091
1.704
3.368
2.632
889
801
7.348
5.137

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
Período intermediário de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
27.2 Despesas financeiras

Juros sobre obrigações a pagar de aquisição de controladas
Descontos concedidos sobre mensalidades em atraso
Tarifas bancárias
IOF
Juros bancários e multas
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos
Encargos financeiros sobre debêntures
Amortização do custo de captação
Ajuste a valor presente
Juros sobre passivo de arrendamento
Total despesas financeiras

Controladora
30/09/2020 30/09/2019
(5.339)
(3.993)
(2.263)
(2.160)
(63)
(98)
(1.580)
(2.278)
(72)
(35)
(521)
(2.891)
(54)
(41)
299
(298)
(16.748)
(15.612)
(26.341)
(27.406)

Consolidado
30/09/2020 30/09/2019
(7.077)
(5.023)
(42.570)
(15.035)
(9.109)
(8.945)
(1.688)
(308)
(12.693)
(28.418)
(5.282)
(4.197)
(40.970)
(45.596)
(1.171)
(708)
2.058
(2.006)
(59.452)
(39.143)
(177.954)
(149.379)

28 Seguros
A Companhia e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os
bens sujeitos a riscos, por montantes considerados pela Administração como suficientes (não
auditado) para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.
A tabela abaixo apresenta as importâncias seguradas em 30 de setembro de 2020 e 31 de
dezembro de 2019:

Incêndio, raio, explosão de qualquer natureza
Perda ou pagamento de aluguel
Impacto de veículo terrestre e demais aéreo e/ou espacial
Roubo de bens
Danos elétricos
Responsabilidade civil de Diretores e Administradores
Outros

95
305

Importância segurada
30/09/2020 31/12/2019
1.327.179
1.006.244
70.180
70.000
1.820
1.500
2.485
2.275
10.470
10.000
32.850
30.000
25.789
21.660
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Mensagem da Administração
Mesmo em meio a um cenário de muitos desafios e aprendizado como o que estamos
atravessando com esta pandemia (COVID-19), a Cruzeiro do Sul Educacional S.A. e controladas
(“Cruzeiro do Sul” e “Companhia”) está reafirmando os compromissos assumidos junto aos seus
stakeholders, quer seja, alunos, colaboradores, terceiros e seus familiares, e a sociedade como
um todo; encerrando o terceiro trimestre (“3T20”) com bons resultados financeiros, abertura do
campus de Guarulhos e novos polos, transformação da Faculdade Cesuca para Centro Universitário,
atingindo um total de 321 mil alunos, presente em todos os estados da federação através dos 23
campi presenciais e mais 1.200 polos de ensino à distância (EAD).
Estamos certos de que a Companhia tem aproveitado todas as oportunidades de crescimento,
com projetos que tragam potencial de geração de valor, de forma sustentável não só aos nossos
acionistas, mas também a todos aqueles que fazem parte do dia-a-dia de todas as Instituições
da Companhia, através do amadurecimento e fortalecimento dos nossos pilares de sustentação
que vem sendo construídos ao longo da nossa história, pois os resultados que experimentamos
até aqui nós dá a convicção de que temos um time pronto a cumprir o nosso propósito de
transformar vidas através da educação.

COVID-19
Mesmo com o cenário do terceiro trimestre tendo se mostrado positivo, com a estabilização no
ritmo de disseminação da doença, com avanços nas pesquisas e nas testagens de vacinas, a
Cruzeiro do Sul se manteve alinhada às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e
políticas adotadas pelas autoridades governamentais para garantir em primeiro lugar a saúde e
o bem-estar de todos os envolvidos com a Companhia, sendo alunos, colaboradores, terceiros e
seus familiares, e a sociedade como um todo.
Durante todo o período da pandemia a Companhia fez o monitoramento de casos de COVID-19
entre todos os colaboradores, terceiros e seus familiares nas diversas unidades operacionais,
dando todo o apoio necessário e mantendo aqueles pertencentes aos grupos de risco e os
demais em home office. A partir do mês de julho, cumprindo com as orientações dos órgãos
competentes em cada município onde possui atividades, a Companhia iniciou o plano de
retomada das atividades administrativas cumprindo com todos os protocolos médicos,
sanitários e de segurança do trabalho, com o intuito de planejar o modelo de retomada das
atividades presenciais de forma segura para colaboradores e alunos.
A retomada das atividades acadêmicas presenciais e aulas práticas dos alunos de alguns cursos
e turmas está sendo promovido gradativamente, de acordo com as autoridades competentes
locais onde cada uma das Instituições da Cruzeiro do Sul está inserida.

Medidas Governamentais
Em razão do caráter temporário das medidas governamentais concedidas às empresas como
forma de combate à Covid-19, o caixa ou do capital circulante líquido da Companhia para o
exercício de 2020 não foi impactado significativamente. Entretanto, a Companhia adotou uma
série dessas medidas governamentais concedidas com o objetivo de mitigar possíveis impactos
do Covid-19 em suas atividades:
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• Redução das alíquotas das contribuições aos serviços sociais autônomos (sistema S) no período
compreendido entre abril e junho de 2020 – conforme MP 932/2020;
• Isenção do Imposto para Operações Financeiras (“IOF”) para empréstimos e financiamentos
pelo prazo de 90 dias – conforme Decreto 10.305/2020;
• Adoção do disposto na MP 139/2020, quanto a postergação do recolhimento:
(i)
do PIS e da COFINS, da Contribuição Previdenciária e do seguro contra acidentes
relativos às competências março e abril para os meses de agosto e outubro de 2020;
(ii)
do recolhimento do FGTS, referente às competências de abril e maio, que deverão ser
pagos a partir de julho e poderão ser parcelados em até seis vezes, de julho até
dezembro de 2020;
Além da prorrogação de prazos para entrega de obrigações acessórias e adiamento de
parcelamento tributários.

Ações adotadas pela Companhia
Com o objetivo de mitigar os efeitos da Covid-19, a Companhia e suas controladas fizeram uma
série de ações para manutenção de suas atividades. Dentre essas ações, destacam-se as
seguintes:
• Criação de Comissão Interna de acompanhamento da pandemia (COVID-19) para o
monitoramento constante desde o contingenciamento que estruturou o Plano de Retomada e
tem realizado treinamentos e ações internas com base em seis eixos: distanciamento social,
higiene e segurança pessoal, sanitização de ambientes, comunicação, monitoramento e
afetividade e acolhimento, com a missão do retorno seguro, incluindo os cuidados com a saúde
social e emocional;
• Comunicação constante com os alunos e colaboradores quanto às ações adotadas pela
Companhia;
• Uso da tecnologia como ferramenta de aprimoramento de encontro entre professores e
alunos permitindo a vivência da experiência acadêmica de suas casas, graças ao nosso modelo
acadêmico alcançando 100% da nossa base de cerca de 321 mil alunos;
• Realização de trabalho remoto por todos os nossos colaboradores, com a preservação da
saúde, bem-estar e com o mesmo compromisso e sem nenhum prejuízo das atividades, com
exceção apenas das equipes de segurança e manutenção, em regime de escala para garantir a
integridade das nossas instalações;
• Adequação dos custos das atividades ao novo modelo acadêmico que permite maior carga
horária por meio do ensino à distância aos cursos de graduação presencial;
• Ampliação de condições de financiamentos para alunos em situação de fragilidade financeira.

Impactos financeiros e continuidade Operacional
Durante os meses que se passaram após o início da pandemia (COVID-19), vivemos momentos
de incerteza, sem perspectiva quanto ao seu término e/ou quanto aos efeitos que poderiam
decorrer deste momento.
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Com o intuito de preservar a saúde financeira e continuidade dos negócios, a Cruzeiro do Sul
Educacional adotou como estratégia a revisão de sua estrutura e custos, com objetivo de
identificar oportunidades de reduções com a manutenção de sua qualidade na prestação de
serviços.
Nesse sentido, definiu de forma oportuna equipe de trabalho para revisar integralmente a
estrutura da Companhia e de suas controladas, buscando sinergia, eficiência e melhor resultado
operacional. Como consequencia do trabalho realizado, a Companhia implementou uma série
de ações e medidas para mitigar os impactos financeiros da crise na operação, obtendo melhoria
de seus indicadores, garantindo a continuidade operacional e mantendo a qualidade dos
serviços prestados; medidas estas que trouxeram resultados positivos à Companhia já no 3T20.
Dentre as medidas tomadas, a Companhia e suas controladas avaliaram o cenário perante a
disseminação do surto de COVID-19, sobre suas informações trimestrais e foram adotados os
seguintes posicionamentos sobre os assuntos abaixo:
• Reconhecimento de receita: o impacto no reconhecimento de receita não foi significativo, uma
vez que a prestação de serviços foi mantida para nossos alunos através das plataformas digitais,
tendo a Companhia migrado de forma agil, por já deter sistema de aprendizagem on-line, total
dominio da plataforma e Know-how em aulas remotas;
• Risco de crédito e perdas esperadas no contas a receber: a partir de junho de 2020 foi feito
um incremento no reconhecimento para fins de perdas esperadas em créditos com alunos;
• Redução ao valor recuperável de ativos: revisamos o cenário atual das atividades ofertadas
por todas as Unidades Geradoras de Caixa da Companhia, revendo estimativas e premissas, e a
Companhia não identificou perda por impairment;
• Redução de custos: adotamos medidas de revisão de custos e integração das recém adquiridas
Braz Cubas e Positivo, que resultaram em uma melhoria significativa da margem de contribuição
do grupo no 3T20;
x Matrizes curriculares: implantação de novas matrizes curriculares na maior parte das suas
Instituições com aumento de disciplinas a distância nos cursos presenciais;
x Atribuição de hora-aula: revisão do modelo de atribuição de horas dentro e fora de sala de
aula ao corpo docente, propiciando eficiência sem perder o foco no aluno;
x Locação de imóveis: renegociação de locações dos Campi com a postergação parcial de
obrigações e reajustes dos alugueis neste exercicio social.
Como resultados das ações tomadas, a Companhia registrou melhora em um dos seus mais
importantes indicadores, a margem bruta, que subiu 10,8 p.p. de 43,8% no 3T19 para 54,6% no
3T20, e deverá continuar nesse patamar para o 4T20, pois o cenário vem se desenhando cada
dia mais positivo que o esperado, com sinais de estabilização no ritmo de disseminação da
doença, avanços nas pesquisas e testagens de vacinas, e bons indicadores de retomada da
atividade econômica.
A Companhia segue o plano de crescimento e expansão, baseado na solidez dos seus resultados,
sabendo que os desafios serão os impulsionadores e a alavanca de novos projetos e experiências
que virão, reconhecendo o esforço de todos os envolvidos nesse processo de aprendizado que
nos permitiu atravessarmos por esse momento e ter esperança na retomada do crescimento
futuro.
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Base de Alunos
Base de alunos
Ensino Presencial
Ensino EAD
Total sem aquisições
Aquisições
Ensino Presencial
Ensino EAD
Total com aquisições

3T19

3T20

123.509
136.737
260.246

108.309
162.603
270.912
50.268
132.253
188.927
321.180

123.509
136.737
260.246

% Var.
2019/2020
-12,3%
18,9%
4,1%
n.a.
7,1%
38,2%
23,4%

A Cruzeiro do Sul encerrou o 3T20 com uma base consolidada de 321 mil alunos. Esse número
representa um crescimento de 23,4% em relação ao mesmo período de 2019, refletido através
do aumento de alunos na modalidade de ensino a distância (EAD) e pelas aquisições da Braz
Cubas em fevereiro e da Positivo em março.

Financiamento Estudantil
Financiamentos Estudantis com
aquisições
Alunos Ensino Presencial
Alunos CREDUCSUL (sistema próprio)
% de Alunos CREDUCSUL
Alunos FIES (sistema público)
% de Alunos FIES
Alunos PRAVALER (sistema parceiro)
% de Alunos PRAVALER
Total de Alunos com Financiamento
% de Alunos com Financiamento

3T19

3T20

123.509
1.400
1,1%
6.473
5,2%
2.655
2,1%
10.528
8,5%

132.253
1.296
1,0%
4.655
3,5%
1.817
1,4%
7.768
5,9%

Var.% 20/19

7,1%
-7%
-0,2 pp
-28%
-1,7 pp
-32%
-0,8 pp
-26,2%
-2,7 pp

A Cruzeiro do Sul encerrou o 3T20 com 5,9% (3T19 – 8,5%) de alunos do ensino presencial com
financiamento estudantil (CREDUCSUL, FIES e PRAVALER). O decréscimo de 2,7 p.p. desses
financiamentos em relação ao mesmo período de 2019 é resultado principalmente da
desaceleração do Programa FIES.

Crescimento Orgânico
No 3T20 a Companhia segue sua estratégia de crescimento orgânico com a autorização de 49
novos cursos acumulando o total de 1.044 cursos ofertados.
Além disso, a Companhia inaugurou o novo Campus presencial em Garulhos, abriu 44 novos
Polos de ensino à distância (EAD), e obteve a autorização para transformar a Faculdade Cesusa
em Centro Universitário.
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Avaliações do Ministério da Educação (“MEC”)
A Cruzeiro do Sul, em consonância com sua missão, visão e valores, ocupa uma posição de
destaque no segmento da Educação Superior. Tal afirmação é corroborada por seus indicadores
de qualidade, que são definidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES). Destaca-se que os conceitos abrangem uma escala de 1 a 5, sendo considerados
satisfatórios os conceitos 3, 4 e 5.
No que tange aos indicadores de qualidade institucionais, ressalta-se que todas as instituições
da Cruzeiro do Sul possuem Conceitos Institucionais (CI) satisfatórios, obtidos em visitas in loco
pelo MEC. Quanto aos Índices Gerais de Cursos (IGC), publicados por meio da Portaria
Ministerial, em 31/12/2019, mais de 90% das IES possuem conceitos satisfatórios.
Em relação aos indicadores de qualidade dos cursos, 99,7% dos cursos possuem Conceitos de
Cursos (CC) satisfatórios, obtidos por meio de visita in loco, sendo mais de 80% com conceitos 4
e 5. Destaca-se que, no ano de 2019, as Instituições da Cruzeiro do Sul receberam 81 visitas in
loco. No âmbito dessas visitas, 95% dos cursos obtiveram conceitos 4 e 5. Também os Conceitos
Preliminares de Cursos (CPC), divulgados nos três últimos ciclos do ENADE (2016/2017/2018),
confirmam a qualidade dos cursos, uma vez que 95% deles possuem CPC satisfatórios.
A Cruzeiro do Sul acompanha, sistematicamente, os resultados das avaliações externas e
internas, a fim de garantir a qualidade dos seus serviços educacionais, bem como a melhoria
contínua dos indicadores de suas instituições e cursos.

Pesquisa e Desenvolvimento
Na Cruzeiro do Sul, o estímulo e a valorização da pesquisa científica, bem como o incentivo à
Iniciação Científica, estão entre suas prioridades.
Desse modo, em consonância com sua missão, visão e valores, as Universidades do Grupo
ocupam posição de destaque em pesquisas na comunidade acadêmica e científica. Contribuem,
significativamente, para o avanço científico e tecnológico do país, oferecem 21 cursos de
mestrado, 14 de doutorado, 14 de pós-doutorado, sendo 2 mestrados, 2 doutorados e 2 pósdoutorados na Área da Medicina.
Segundo o Ranking Universitário Folha, a Universidade Cruzeiro do Sul, desde o ano de 2014,
encontra-se na primeira posição no quesito "Pesquisa" e, desde 2017, no primeiro lugar em
“Captação de Recursos para Pesquisa” em comparação às Universidades Particulares não
Confessionais do Brasil. A Universidade Cruzeiro do Sul, também é, desde 2018, a primeira
Universidade Particular não Confessional do Brasil em publicações nas revistas do Grupo Nature.
Esse grupo britânico publica as revistas mais citadas no mundo (Fonte: NatureIndex.com).
Na Universidade Positivo, há uma grande integração entre os Programas de Pós-graduação
stricto-sensu com o ensino de graduação, a iniciação científica e a extensão. O impacto dos
Programas de Pós-graduação é notório no Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC).
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O IGC isolado da graduação seria 3,146, o dos mestrados é 4,819 e dos doutorados, 4,565. Como
alguns dos indicadores do IGC da graduação são oriundos dos Programas de Pós-graduação,
este fato contribui para o IGC da graduação e, consequentemente, para o destaque dos cursos
de graduação da Universidade Positivo, além de garantir o IGC institucional. Os Programas de
Pós-graduação, também, atuam na titulação dos professores elevando os resultados obtidos nos
Conceitos Preliminares de Cursos (CPC) da graduação. Segundo o Ranking Universitário Folha
(RUF 2019), a Universidade Positivo encontra-se na 2a. posição no quesito ”Pesquisa” e
“Internacionalização” dentre as IES privadas do Paraná.
Já a Universidade Cidade de São Paulo encontra-se nas primeiras posições do país no quesito
“Internacionalização”, de acordo com o Ranking Universitário Folha. Em 2018, apresentou tese
de doutorado classificada como a melhor tese na área de Fisioterapia do Brasil, tendo recebido
o Prêmio CAPES de Tese.
A Universidade de Franca (UNIFRAN) participou, em 2019, do World University Rankings inscrita
com sete objetivos de desempenho sustentável: Saúde e bem-estar, Educação de qualidade,
Igualdade de gênero, Indústria, Inovação e infraestrutura, Redução das desigualdades, Vida
terrestre e Parcerias e meios de implementação. A UNIFRAN concorreu com 766 Instituições de
Ensino globais, das quais 30 são nacionais, se posicionando em terceiro lugar entre as melhores
Universidades privadas do Brasil. Esse Ranking de Universidades é publicado pelo Times Higher
Education (THE), sendo considerado para a classificação internacional das Instituições mais
influentes.
O Programa de Pós-graduação em Direito do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF)
destaca-se, também, na internacionalização. Os docentes colaboram com pesquisadores no
exterior e realizam, anualmente, Seminários e Congressos Internacionais. Além disso, a
composição do Conselho Editorial da Revista do Mestrado em Direito, em seu quarto ano de
publicação, reúne Professores Doutores de oito países da Europa e América Latina e publica,
quadrimestralmente, no mínimo quatro artigos de Doutores de instituições estrangeiras. Outro
ponto de destaque é a localização do Programa. Situado no Distrito Federal, na Capital do país,
conta com Professores da cúpula do Judiciário, Ministério Público, da Polícia Federal e da
advocacia pública e privada. São Professores (Ministros, Procurador, Delegado da Polícia
Federal, Advogados e Acadêmicos-Pesquisadores) que atuam no dia a dia no enfrentamento de
questões com repercussão em todo território nacional.
O Programa de Pós-graduação em Direito do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) tem
como um de seus diferenciais a sua exclusividade na Paraíba, pois é o único Programa de Pósgraduação stricto-sensu de uma Instituição de Ensino Superior privada no Estado, não só em
Direito, mas em quaisquer das áreas do conhecimento. Reflete-se como sendo um dos pilares
acadêmicos na construção das Ciências Jurídicas paraibana, principalmente, em função das
pesquisas desenvolvidas possuírem, em sua maioria, temáticas voltadas para o desenvolvimento
sustentável na região. Têm-se, também, como destaque, os convênios institucionais que o
Programa firmou com renomadas Universidades da Europa, como: Coimbra, Valencia e Perugia.
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A Cruzeiro do Sul tem convênios estabelecidos com Universidades dos seguintes países:
Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Noruega, Nova Zelândia,
Portugal e Reino Unido. É importante destacar que a maioria dos convênios está firmado com
Universidades americanas. Vários pesquisadores realizam assessorias às agências ou Instituições
internacionais, emitem pareceres para revistas científicas internacionais, realizam consultorias
a empresas e/ou Instituições de pesquisa, publicam artigos científicos em revistas internacionais
indexadas e participam em bancas de qualificação e de exame de defesa de Instituições
estrangeiras. Trata-se, portanto, de pesquisadores que atuam em temas de importância social e
econômica.
Esses dados comprovam a visibilidade internacional da produção científica dos docentes e
discentes da Cruzeiro do Sul.
O compromisso da Cruzeiro do Sul está na formação de talentos e em dar-lhes oportunidades
que lhes permitam desenvolverem-se em plenitude como profissionais e cidadãos. O Grupo está
comprometido em realizar pesquisas nas fronteiras do conhecimento, utilizando-se de
abordagens científicas contemporâneas. Por meio do conhecimento oferecido aos alunos que
participam ativamente da vida acadêmica, o Grupo proporciona, além dos serviços prestados às
Comunidades situadas em torno das Universidades e Centros Universitários, inovação
tecnológica nas atividades produtivas e uma verdadeira inserção social.

315

o
10

3º trimestre de 2020 (“3T20”)
Comentário do Desempenho

Desempenho
Financeiro

316

11

3º trimestre de 2020 (“3T20”)
Comentário do Desempenho

Desempenho Financeiro
No quadro abaixo, alguns indicadores financeiros que julgamos importantes de divulgação e que
corroboram o favorável desempenho ao longo dos últimos trimestres.
(em milhares de Reais, exceto %)
Indicadores financeiros
Receita líquida
Lucro Bruto
% Margem Bruta
Lucro Líquido (Prejuízo)
% Margem Líquida
Patrimônio Líquido

3T19

Var.%

3T20

20/19

354.836
155.395
43,8%
22.361
6,3%
499.356

431.923
235.957
54,6%
3.733
0,9%
408.425

98.148
27,7%
1.311.683
1.288.045

9M19

9M20

Var.%
20/19

21,7%
51,8%
10,8 pp
-83,3%
-5,4 pp
-18,2%

1.109.426
487.632
44,0%
79.430
7,2%
499.356

1.331.446
608.861
45,7%
(78.372)
-5,9%
408.425

20,0%
24,9%
1,7 pp
n.a.
-13,0 pp
-18,2%

111.004

13,1%

308.357

222.861

-27,7%

25,7%

27,8%

16,7%

2.286.839

-2,0 pp
74,3%

1.311.683

2.286.839

-11,1 pp
74,3%

1.981.660

53,9%

1.288.045

1.981.660

53,9%

Outros Indicadores financeiros
EBITDA

(1)

% Margem EBITDA

(2)

(3)

Dívida Bruta

(3)

Dívida Líquida

(1)

O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM n° 527, de 4 de
outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”). O EBITDA consiste no lucro líquido acrescido do resultado
financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização.
O EBITDA não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) nem pelas
Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standard Board (IASB) não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não
deve ser considerado como substituto ou como alternativa ao lucro líquido, como indicador de desempenho operacional,
como substituto ao fluxo de caixa, como medida de liquidez ou como base para a distribuição de dividendos.

(em milhares de Reais, exceto %)

Lucro líquido (Prejuízo)
(+) Imposto de renda e contribuição social
(-) Resultado financeiro líquido
(+) Depreciação e amortização
EBITDA

(2)

22.361
(754)
46.686
29.855
98.148

3T20
3.733
(3.796)
60.787
50.280
111.004

Var.%
20/19

-83,3%
403,4%
30,2%
68,4%
13,1%

Var.%

9M19

9M20

79.430
(1.118)
144.242
85.803
308.357

(78.372) -198,7%
(6.501) 481,5%
170.606
18,3%
137.128
59,8%
222.861 -27,7%

20/19

A Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita líquida. Calculada conforme abaixo:

(em milhares de Reais, exceto %)

EBITDA
Receita líquida
Margem EBITDA

(3)

3T19

3T19
98.148
354.836
27,7%

3T20
111.004
431.923
25,7%

Var.%
20/19

9M19

9M20

13,1%
308.357
222.861
21,7%
1.109.426 1.331.446
-2,0 pp
27,8%
16,7%

Var.%
20/19

-27,7%
20,0%
-11,1 pp

A Dívida Bruta é representada pela soma dos empréstimos, financiamentos, derivativos e debentures (circulante e não
circulante) e obrigações de arrendamento mercantil (circulante e não circulante). A Dívida Líquida corresponde a Dívida
Bruta deduzida do caixa e equivalentes de caixa e das aplicações financeiras vinculadas. A Dívida Bruta e a Dívida Líquida
não são medidas de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas
no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possuem significado padrão. Outras Companhias
podem calcular a Dívida Bruta e Líquida de maneira diferente ao calculado pela Companhia.
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31 de dezembro de 30 de setembro
2019
de 2020

(em milhares de Reais, exceto %)

--

Var.%

20/19

Empréstimos, financiamentos e Derivativos
(circulante e não circulante)
Debêntures (circulante e não circulante)
Passivos de arrendamento (IFRS 16)
(=) Dívida bruta

45.342

88.907

752.730
513.611
1.311.683

1.312.498
885.434
2.286.839

74,4%
72,4%
74,3%

( - ) Caixa e equivalentes de caixa
( - ) Aplicações financeiras vinculadas
(=) Dívida líquida

(22.723)
(915)
1.288.045

(305.179)
1.981.660

1243,0%
-100,0%
53,9%

96,1%

Informações Financeiras
Receita Bruta e Líquida
(em milhares de Reais, exceto %)
Receita Bruta
Receita líquida

-

3T19

3T20

Var.%
20/19

9M19

9M20

Var.%
20/19

718.521

904.873

25,9%

2.175.216

2.757.762

26,8%

354.836

431.923

21,7%

1.109.426

1.331.446

20,0%

A Cruzeiro do Sul encerrou o 3T20 e 9M20 com receita bruta de R$ 904,9 e R$ 2.757,8 milhões,
respectivamente, aumentos de 25,9% (3T20/3T19) e 26,8% (9M20/9M19), impactados
principalmente pelas receitas oriundas das aquisições da Braz Cubas em fevereiro e da Positivo
em março. Contribuiu também para esse resultado o aumento no número de alunos nos cursos
de ensino à distância (EAD) com destaque para a graduação. O aumento do número de alunos
EAD foi 18,9% (25,9 mil alunos) no 3T20 em comparação com o mesmo período do ano anterior,
através do crescimento expressivo do número de polos, que passou de 850 no 3T19 para 1.200
no 3T20.
A receita líquida alcançou R$431,9 e R$ 1.331,4 milhões no 3T20 e no 9M20, respectivamente,
com acréscimos de 21,7% (3T20/3T19) e 20,0% (9M20/9M19), principalmente em decorrência
dos eventos descritos no parágrafo anterior.

Custo dos Serviços Prestados
No 3T20, os custos dos serviços prestados da Companhia atingiram R$ 196,0 milhões, redução
de 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior quando os custos dos serviços prestados
atingiram R$ 199,4 milhões. Este decréscimo nos custos do 3T20 deve-se principalmente às
reestruturações realizadas pela Companhia no 1S20 em decorrência da crise da pandemia
(COVID-19).
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Nos 9M20, os custos dos serviços prestados da Companhia atingiram R$ 722,6 milhões, aumento
de 16,2% em relação ao mesmo período do ano anterior quando os custos dos serviços
prestados atingiram R$ 621,8 milhões. Este acréscimo nos custos dos 9M20 refere-se
principalmente aos serviços e gastos adicionais relacionados às aquisições, como custos com
divulgação, despesas pedagógicas, manutenção das operações e arrendamento mercantil
(IFRS16); e às reestruturações necessárias em decorrência da crise do COVID-19. Além disso, os
custos com repasse de polos tiveram aumento em função do crescimento da base de alunos do
ensino à distância (EAD); através do crescimento do número de polos.

Lucro Bruto e Margem Bruta
(em milhares de Reais, exceto %)
Lucro Bruto
% Margem Bruta

-

3T19

Var.%

3T20

155.395
43,8%

20/19

235.957
54,6%

51,8%
10,8 pp

9M19

9M20

487.632
44,0%

608.861
45,7%

Var.%
20/19

24,9%
1,7 pp

O lucro bruto atingiu R$ 235,9 milhões no 3T20, crescimento de 51,8% em relação ao 3T19, com
uma margem de 54,6%, acréscimo de 10.8 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior.
No acumulado dos nove meses de 2020, a Companhia registrou um crescimento de 24,9% no
lucro bruto, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando a Companhia registrou
lucro bruto no total R$ 487,6.
O aumento do lucro bruto está associado principalmente às receitas oriundas das empresas
adquiridas (Braz Cubas e Positivo), ao crescimento do número de alunos do ensino à distância
(EAD) e à redução nos custos devido às reestruturações realizadas pela Companhia no 1S20 em
decorrência da crise da pandemia (COVID-19).

Despesas Operacionais
Despesas e receitas operacionais
(em milhares de Reais, exceto %)
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras receitas operacionais, líquidas
Despesas operacionais líquidas
% Receita Líquida

9M19

9M20

(111.098)
(29.414)
(35.748)
1.027
(175.233)

Var.%
20/19
80,9%
92,7%
200,6%
-30,7%
101,2%

(189.004)
(43.412)
(37.646)
4.984
(265.078)

(335.785)
(78.477)
(117.162)
8.296
(523.128)

Var.%
20/19
77,7%
80,8%
211,2%
66,5%
97,3%

40,6%

16,0 pp

23,9%

39,3%

15,4 pp

3T19

3T20

(61.429)
(15.263)
(11.893)
1.483
(87.102)
24,5%

No 3T20, as despesas operacionais totalizaram R$ 175,2 milhões, o equivalente a 40,6% da
receita líquida. No mesmo período de 2019, as despesas operacionais atingiram R$ 87,1 milhões,
equivalente a 24,5% da receita líquida, acréscimo de 16,0 p.p.
As despesas operacionais totalizaram R$ 523,1 em 9M20 frente a R$265,1 no mesmo período
de 2019. Este aumento, refere-se predominantemente às despesas de pessoal e encargos,
depreciação e amortização e provisão para créditos de liquidação duvidosa oriundas das
empresas adquiridas, das reestruturações decorrentes dos impactos causados pela crise da
pandemia (COVID-19) e as provisões para beneficios dos administradores.
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Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas da Companhia aumentaram 77,7%, alcançando R$335,8 no
9M20, comparado a R$189,0 milhões no mesmo período 2019. Esta variação ocorreu,
principalmente, devido aos gastos corporativos como despesas de pessoal e encargos, atrelados
as empresas adquiridas (Braz Cubas e Positivo), que passaram a integrar o grupo Cruzeiro no
exercício de 2020, aos custos de reestruturações decorrentes dos impactos causados pela crise
da pandemia (COVID-19) e as provisões para beneficios dos administradores.
Depreciação e Amortização
A depreciação e amortização da Companhia aumentou 80,8%, alcançando R$78,5 milhões no
9M20, comparado a R$43,4 milhões no 9M19. Esta variação ocorreu, principalmente, devido
aos impactos de amortização sobre os ativos intangíveis reconhecidos nas combinações de
negócios que durante os últimos exercícios representam um acréscimo de R$14 milhões, como
também damos ênfase a amortização de softwares e produção de conteúdo EAD que
apresentam um acréscimo no ano de R$13,8 milhões.
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
As despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa da Companhia aumentaram
211,2%, alcançando R$117,2 milhões no 9M20, comparado a R$37,6 milhões no mesmo período
de 2019. Esta variação ocorreu, principalmente, devido aos impactos causados pela crise da
pandemia (COVID-19).
Outras Receitas (despesas) Operacionais Líquidas
As Outras Receitas e Despesas Operacionais Líquidas aumentaram 66,5%, alcançando R$8,3
milhões no 9M20, comparado a R$5,0 milhões no 9M19. Esta variação ocorreu, principalmente,
pelas baixas incorridas no exercício de 2020 dos ativos de direito de uso e dos passivos de
arrendamento, por descontinuidade dos contratos.

EBITDA
(em milhares de Reais, exceto %)
Lucro líquido (Prejuízo)
(+) Imposto de renda e contribuição social
(+) Resultado financeiro líquido
(+) Depreciação e amortização
EBITDA
% Margem EBITDA

3T19

3T20

22.361
(754)
46.686
29.855
98.148
27,7%

3.733
(3.796)
60.787
50.280
111.004
25,7%

Var.%
20/19

-83,3%
403,4%
30,2%
68,4%
13,1%
-2,0 pp

9M19

9M20

79.430
(1.118)
144.242
85.803
308.357
27,8%

(78.372)
(6.501)
170.606
137.128
222.861
16,7%

Var.%
20/19

-198,7%
481,5%
18,3%
59,8%
-27,7%
-11,1 pp

A Companhia registrou um EBITDA de R$ 111,0 milhões no 3T20, frente a R$ 98,1 milhões no
mesmo período de 2019 com redução na Margem EBITDA de 2,0 p.p.
No acumulado dos nove meses de 2020, a Companhia registrou um decréscimo de 27,7%,
quando comparado ao mesmo período de 2019, quando a Companhia um EBITDA de R$308,4
milhões. A redução da margem EBITDA está relacionada ao aumento das despesas operacionais
mencionadas anteriormente.
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Resultado Financeiro
Demonstração do resultado
(em milhares de Reais, exceto %)
Resultado Financeiro Líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras

-----3T20

3T19

(46.686)
1.794
(48.480)

(60.787)
2.001
(62.788)

Var.%
20/19

30,2%
11,5%
29,5%

9M19

9M20

(144.242)
5.137
(149.379)

(170.606)
7.348
(177.954)

Var.%
20/19

18,3%
43,0%
19,1%

O resultado financeiro líquido do 3T20, totalizou R$ 60,8 milhões, representando um aumento
de 30,2% frente a R$ 46,7 milhões no mesmo período de 2019. No acumulado dos nove meses
de 2020, a Companhia registrou um aumento de 18,3%, quando comparado ao mesmo período
de 2019.
As receitas financeiras apresentaram uma variação de R$2,2 milhões ou 43,0%, representando
um lucro de R$7,3 milhões no 9M20, comparado a um lucro de R$5,1 milhões no 9M19. Essa
variação ocorreu devido ao aumento de rendimentos sobre aplicações financeiras frente aos
recursos mantidos em caixa, e aos juros e encargos recebidos sobre as mensalidades que
estavam em atraso e foram renegociadas.
As despesas financeiras apresentaram uma variação de R$ 28,6 milhões ou 19,1%,
representando um total de despesas de R$178,0 milhões no 9M20, comparado as despesas de
R$149,4 milhões no mesmo período de 2019. Essa variação ocorreu, pelos efeitos de
apropriação de juros incidentes nos passivos de arrendamento, bem como pelos descontos
concedidos sobre as mensalidades em atraso.

Imposto de Renda e Contribuição Social
A Companhia totalizou um crédito com imposto de renda e contribuição social em R$ 3,8
milhões no 3T20, ante um crédito de R$ 0,8 milhões registrado no mesmo período de 2019,
devido ao IR/CSLL diferido constituído sobre amortização das mais-valias das empresas
adquiridas Braz Cubas e Positivo e provisão para devedores duvidosos.
O mesmo efeito pode ser verificado nos 9M20 em relação aos 9M19, quando o crédito de
imposto de renda e contribuição social registrou R$ 6,5 milhões no 9M20, ante um crédito de
R$ 1,1 milhões no mesmo período de 2019.

Lucro Líquido (Prejuízo)
A Companhia registrou lucro líquido de R$ 3,7 milhões no 3T20, frente a um lucro no montante
de R$ 22,4 milhões no mesmo período de 2019, um decréscimo de 5.4 p.p. No acumulados dos
9 meses, a Companhia registrou prejuízo de R$ 78,4 em 2020 frente a um lucro líquido de R$
79,4 no mesmo período de 2019, uma redução de 13,0 p.p. Esta redução está relacionada ao
aumento das despesas operacionais, conforme descrito anteriormente.
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Contas a receber e Prazo Médio de Recebimento
Evolução de Contas e Prazo Médio a Receber
(em milhares de Reais, exceto %)
Mensalidades
Crédito universitário
Acordos em andamento
Outras contas a receber
Contas a Receber Bruto
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Ajuste a valor presente
Contas a Receber Líquido
Receita Líquida (Últimos 12 meses)
Prazo Médio de Recebimento Líquido

2T19

3T19

4T19

1T20

2T20

3T20

356.356
37.333
35.320
17.330
446.339

313.332
51.861
30.116
23.127
418.436

299.553
80.752
20.781
14.142
415.228

367.950
85.044
31.242
27.038
511.274

445.359
89.097
31.805
34.752
601.013

438.128
68.235
37.439
40.944
584.746

(256.407)
(2.006)
187.926

(249.765)
(3.101)
165.570

(241.607)
(4.673)
168.948

(320.653)
(2.349)
188.272

(365.555)
(2.573)
232.885

(398.706)
(2.615)
183.425

1.389.559

1.461.961

1.474.249

1.531.177

1.619.182

1.696.269

49

41

41

44

52

39

A Companhia registrou Contas a Receber Líquido de R$ 183,4 milhões no 3T20 (R$ 165,6 no
3T19). Este aumento é explicado principalmente pelas aquisições realizadas pela Companhia no
primeiro trimestre de 2020.

Dívida Bruta e Dívida Líquida
O aumento do endividamento da Companhia deve-se principalmente a emissão de duas
debêntures no 2T20 no total de R$ 625,0 milhões para a aquisição das empresas Positivo e Braz
Cubas. Em março de 2020, devido a pandemia (COVID-19) foi realizada a captação de R$ 60,0
milhões em CCBs (Cédula de Crédito Bancário) e em abril de 2020, a emissão de R$ 80 milhões
em Debêntures para garantia de capital de giro da Companhia devido à incerteza dos impactos
da crise nos negócios da Companhia. Além disso, tivemos um acréscimo no passivo de
arrendamento pelos novos contratos relativos às empresas adquiridas.

Investimentos (CAPEX)
No 9M20, a Cruzeiro do Sul investiu R$ 32,4 milhões, em aquisição de imobilizado e intangível,
para manutenção da operação, sendo que a maior parte dos projetos foram adiados devido a
pandemia (COVID-19).

Geração de Caixa Operacional
A geração de caixa operacional da Companhia passou de R$ 267,6 milhões no 9M19 para R$
213,1 milhões no 9M20 devido ao contas a receber, relacionados às empresas adquiridas.
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Sobre a
Cruzeiro do Sul
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A Cruzeiro do Sul, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua Cesário Galeno, nº
432 a 448, Tatuapé, no Município e Estado de São Paulo, CEP 03071-000, inscrita no CNPJ/ME
sob nº 62.984.091/0001-02, em mais de 50 anos de história, atua em todos os níveis de ensino,
desde educação básica a educação superior, com cursos presenciais, semipresenciais e a
distância. Em 30 de setembro de 2020, está presente em todos os Estados do Brasil, por meio
dos seus mais de 1.200 Polos de ensino a distância (“EAD”) e 23 instituições presenciais, nas
regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte-Nordeste, contando com 321 mil alunos e 7,8 mil
colaboradores.
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Anexo 1 – Demonstração de Resultados
Demonstração do resultado
(em milhares de Reais, exceto %)
Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Margem Bruta

Despesas e receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras receitas operacionais, líquidas
Lucro Operacional
Margem Opercional

(+) Depreciação e amortização
EBITDA
Margem EBITDA

Resultado Financeiro Líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Lucro Líquido (Prejuízo)
Margem Líquida

3T19

Var.%
20/19

3T20

9M19

9M20

Var.%
20/19

354.836

431.923

21,7%

1.109.426

1.331.446

20,0%

(199.441)
155.395

(195.966)
235.957

-1,7%
51,8%
10,8 pp
101,2%
80,9%
92,7%
200,6%
-30,7%

(621.794)
487.632

(722.585)
608.861

16,2%
24,9%
1,7 pp
97,3%
77,7%
80,8%
211,2%
66,5%

43,8%

54,6%

(87.102)
(61.429)
(15.263)
(11.893)
1.483

(175.233)
(111.098)
(29.414)
(35.748)
1.027

68.293

60.724

44,0%

45,7%

(265.078)
(189.004)
(43.412)
(37.646)
4.984

(523.128)
(335.785)
(78.477)
(117.162)
8.296

222.554

85.733

27,7%

25,7%

(46.686)
1.794
(48.480)

(60.787)
2.001
(62.788)

-11,1%
-5,2 pp
68,4%
13,1%
-2,0 pp
30,2%
12%
29,5%

21.607

(63)

n.a.

78.312

(84.873)

n.a.

754
22.361

3.796
3.733

403,4%
-83,3%
-5,4 pp

1.118
79.430

6.501
(78.372)

481,5%
n.a.
-13,0 pp

19,2%

14,1%

(29.855)
98.148

(50.280)
111.004

6,3%
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0,9%

27,8%

16,7%

(144.242)
5.137
(149.379)

(170.606)
7.348
(177.954)

-61,5%
-13,6 pp
59,8%
-27,7%
-11,1 pp
18,3%
43%
19,1%

20,1%

6,4%

(85.803)
308.357

(137.128)
222.861

7,2%

-5,9%

o
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Anexo 2 – Balanço Patrimonial
30 de setembro de
2020

31 de dezembro
de 2019

305.179
168.858
7.704
21.071
502.812

22.723
915
157.321
4.978
12.586
198.523

1243,0%
-100,0%
7,3%
54,8%
67,4%
153,3%

Não circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Outros créditos
Tributos diferidos
Investimentos
Imobilizado, líquido
Direito de uso
Intangível, líquido

14.567
11.808
35.953
86.257
146
470.881
834.644
1.735.525

11.627
6.125
25.270
65.847
146
424.832
489.646
977.187

25,3%
92,8%
42,3%
31,0%
0,0%
10,8%
70,5%
77,6%

Total do ativo não circulante

3.189.781

2.000.680

59,4%

Total do ativo

3.692.593

2.199.203

67,9%

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações com partes relacionadas
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar
Adiantamentos de clientes
Passivo de arrendamento
Obrigações por aquisição de participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

54.828
168.708
47.801
2.010
179.515
34.847
54.000
30.471
55.720
7.187
722
6.641
642.450

23.050
752.730
24.466
1.872
80.623
27.286
30.006
17.907
45.826
5.643
722
2.334
1.012.465

137,9%
-77,6%
95,4%
7,4%
122,7%
27,7%
80,0%
70,2%
21,6%
27,4%
0,0%
184,5%
-36,5%

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Tributos diferidos
Provisão para demandas judiciais
Passivo de arrendamento
Obrigações por aquisição de participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante

34.079
1.143.790
16.389
157.240
18.413
50.316
829.714
378.761
11.132
1.884
2.641.718

22.292
34.033
1.000
28.023
467.785
108.109
11.674
3.031
675.947

52,9%

193.190
161.978
131.629
(78.372)
408.425

158.190
196.978
155.623
510.791

22,1%
-17,8%
-15,4%

3.692.593

2.199.203

67,9%

Balanços Patrimoniais (em milhares de Reais, exceto %)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras - vinculadas
Contas a receber
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Prejuízo do período
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

327

Var.%
20/19

362,0%
1741,3%
79,6%
77,4%
250,4%
-4,6%
-37,8%
290,8%

-20,0%
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Anexo 3 – Fluxo de Caixa
Demonstração dos fluxos de caixa
(em milhares de Reais, exceto %)
Das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Depreciação e amortização
Amortização do direito de uso
Amortização do custo de captação
Encargos financeiros sobre financiamentos
Juros incorridos sobre aquisição de controladas
Juros de debêntures
Juros sobre passivo de arrendamento
Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Provisão para demanda judicial
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Baixa de imobilizado e intangível
Receita diferida sobre venda de imóvel
Baixa por descontinuidade de arrendamento
Ajuste para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e
contribuição social com o fluxo de caixa

30 de setembro de
2020

30 de setembro
de 2019

(84.873)
78.477
58.651
1.171
5.282
7.077
40.970
59.452
(2.058)
9.298
117.162
4.158
(542)
(5.727)

78.312
43.412
42.391
708
4.197
5.023
45.596
39.143
2.006
2.620
37.646
(542)
-

288.498

300.512

(99.328)
886
(5.537)
(4.486)

(55.098)
1.834
(866)
(2.716)

(26.355)
87.724
(5.945)
(1.672)
(17.060)
216.725
(3.607)
213.118

7.843
31.691
(9.729)
130
7.006
(9.678)
270.929
(3.377)
267.552

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Resgate de aplicações financeiras restritas
Pagamento obrigações por aquisicões de participações societárias
Aquisição BrazCubas, líquido de caixa adquirido
Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível

915
(2.559)
(22.328)
(305.405)
(23.535)
(8.844)

5.547
(17.020)
(57.021)
(12.551)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento

(361.756)

(81.045)

(52.030)
60.000
701.099
(183.472)
(92.385)
(2.118)

(50.000)
(26.877)
6.400
(79.688)
(62.686)

431.094

(212.851)

282.456

(26.344)

22.723
305.179
282.456

55.093
28.749
(26.344)

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos a recuperar
Outros créditos
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Obrigações com partes relacionadas
Mensalidades antecipadas
Outras contas a pagar
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos
Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Captação de debêntures
Pagamento de debêntures
Pagamento de arrendamento mercantil
Partes relacionadas
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento
Aumento (decréscimo) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
No início do período
No fim do período
Aumento (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa
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^ĞŶŚŽƌĞƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕
ƚĞŶĚĞŶĚŽăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůĚƵĐĂĐŝŽŶĂů^͘͘ĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
ʹ͞ƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^Ƶů͟ŽƵ͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐĨŝŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞϮϬϭϴ͘
Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĨŽƌĂŵ ĞůĂďŽƌĂĚĂƐ Ğ ĞƐƚĆŽ ƐĞŶĚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ
ƉƌĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ŶŽ ƌĂƐŝů͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ă >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ͕ ƌĞŐƌĂƐ Ğ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐ ĚĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ;͞sD͟Ϳ͕ ŽƐ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕
ŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐ ĞŵŝƚŝĚŽƐ ƉĞůŽ Žŵŝƚġ ĚĞ WƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ŽŶƚĄďĞŝƐ ;͞W͟Ϳ Ğ
ĂƉƌŽǀĂĚŽƐ ƉĞůĂ sD Ğ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ĞĚĞƌĂů ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ;͞&͟Ϳ͕ Ğ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů &ŝŶĂŶĐŝĂů ZĞƉŽƌƚŝŶŐ ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ;͞/&Z^͟Ϳ͕ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ƉĞůŽ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ
^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ;͞/^͟Ϳ͕ĂƉůŝĐĂĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂďƌĂŶŐŝĚŽƐ͘
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ƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^Ƶů͕ĞŵŵĂŝƐĚĞϱϬĂŶŽƐĚĞŚŝƐƚſƌŝĂ͕ĂƚƵĂĞŵƚŽĚŽƐŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĚĂĚƵĐĂĕĆŽ
/ŶĨĂŶƚŝůăWſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽ͕ĐŽŵĐƵƌƐŽƐƉƌĞƐĞŶĐŝĂŝƐ͕ƐĞŵŝƉƌĞƐĞŶĐŝĂŝƐĞĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ͘ŵϯϭĚĞǌĞŵďƌŽĚĞ
ϮϬϭϵ͕ĞƐƚĄƉƌĞƐĞŶƚĞĞŵƚŽĚŽƐŽƐƐƚĂĚŽƐĚŽƌĂƐŝů͕ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐƐĞƵƐŵŝůWŽůŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ
;Ϳ Ğ ϭϲ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂŝƐ͕ ŶĂƐ ƌĞŐŝƁĞƐ ^Ƶů͕ ^ƵĚĞƐƚĞ͕ ĞŶƚƌŽͲKĞƐƚĞ Ğ EŽƌƚĞͲEŽƌĚĞƐƚĞ͕
ĐŽŶƚĂŶĚŽĐŽŵϮϳϴŵŝůĂůƵŶŽƐĞϲ͕ϴŵŝůĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘
ŵϮϬϮϬ͕ĐŽŵĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽĞŶƚƌŽĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƌĂǌƵďĂƐĞhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞWŽƐŝƚŝǀŽ͕ĂƚƌĞůĂĚŽƐă
ĂďĞƌƚƵƌĂĚŽĐĂŵƉƵƐ^ĂŶƚŽŵĂƌŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƚŝŶŐĞϯϱϬŵŝůĂůƵŶŽƐĞƉĂƐƐĂĂĐŽŶƚĂƌĐŽŵϵ͕ϭŵŝů
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐƐĞƵƐϭ͕ϮŵŝůWŽůŽƐĞϮϲŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐƉƌĞƐĞŶĐŝĂŝƐ͘
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KĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůĞƐƚĄĂůŝĐĞƌĕĂĚŽŶŽĨĂƚŽĚĞĂƚƵĂƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ͕
ŵĂƌĐĂƐ ĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĂƐ
ĐŝĚĂĚĞƐŽŶĚĞŵĂŶƚĠŵĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͘
ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ƚŽĚĂƐĂƐƐƵĂƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐƉƌĞƐĞƌǀĂŵĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞ͕ƐĞŵĂďƌŝƌŵĆŽĚŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƚŝĐŽƐ
ĞŝĚĞĂŝƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽƋƵĞŶŽƌƚĞŝĂŵĂƐĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵǌĞŵĂůŐƵŶƐĚŽƐŵĞůŚŽƌĞƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĂĐĂĚġŵŝĐŽƐĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŶƚƌĞĂƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ͕ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĚŽD;ŶĂĚĞĞŽŶĐĞŝƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĚĞƵƌƐŽʹWͿ͕ĞŵĚĞƐƚĂƋƵĞƉĂƌĂ
ŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ͕ hƌďĂŶŝƐŵŽ Ğ ŝġŶĐŝĂƐ ŝŽůſŐŝĐĂƐ͕ ĂůĠŵ ĚŽƐ ĐŝŶĐŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂĞŵŵĞƐƚƌĂĚŽĞƋƵĂƚƌŽĞŵĚŽƵƚŽƌĂĚŽ͘
ƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůŽƌŝĞŶƚĂƐƵĂĂĕĆŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĂƚŝǀĂĞĐƌşƚŝĐĂĚŽĂůƵŶŽĞŵƐƵĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ
ĚĞ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƉƌĄƚŝĐŽƐ Ğ ƚĞſƌŝĐŽƐ͕ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞů ă ŝŶƐĞƌĕĆŽ ĚŽ ĨƵƚƵƌŽ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů Ğŵ ƵŵĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂůƚĂŵĞŶƚĞŐůŽďĂůŝǌĂĚĂ͕ĞŵĐŽŶƚşŶƵĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĞŵƋƵĞŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽƐĞ
ƌĞǀĞůĂĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ͘
ĂůƚĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂŽďƚŝĚĂƉĞůĂƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůŶŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͕ĞƐƚĄůŝŐĂĚĂ
ă ƐƵĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ŽƌŐąŶŝĐŽ͕ ƐƵƐƚĞŶƚĂĚŽ ƉĞůĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ŶĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ Ğ
ŝŶŽƌŐąŶŝĐŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽƐĞŵƉƌĞĂĨŽƌĕĂĞƋƵĂůŝĚĂĚĞŶĂƐŵĂƌĐĂƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ͘
EŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ͕ĐŽŵƐƵĐĞƐƐŽ͕ĞǀŽůƵĕĆŽĞŵƐĞƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂŐƌĞŐĂŶĚŽ
ǀĂůŽƌƉĂƌĂŽƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞůĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕
ĐŽŵĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ͗ĚĞϭϮ͕ϳйŶĂďĂƐĞĚĞĂůƵŶŽƐ͖ϭϳ͕ϰйĞŵƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂ͖Ϯ͕ϱйŶŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚĞ
ZΨϭϭϳ͕ϵŵŝůŚƁĞƐĞŵϮϬϭϴƉĂƌĂZΨϭϮϬ͕ϵŵŝůŚƁĞƐ͖Ğϰϵ͕ϮйĞŵ/dƐĂŝŶĚŽĚĞZΨϮϲϲ͕ϯŵŝůŚƁĞƐ
ĞŵϮϬϭϴƉĂƌĂZΨϯϵϳ͕ϮŵŝůŚƁĞƐĞŵϮϬϭϵ͘
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&HQiULR(FRQ{PLFR



KĂŶŽĚĞϮϬϭϵĨŽŝŵĂƌĐĂĚŽƉŽƌŐƌĂŶĚĞƐĚĞƐĂĨŝŽƐŶŽƉůĂŶŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂŝŶĐĞƌƚĞǌĂĞŵ
ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĐĞŶĄƌŝŽ ƉŽůşƚŝĐŽ ƉſƐ ĞůĞŝĕƁĞƐ ƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ͕ ĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĐŽŵŽ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĂ ƌĞĨŽƌŵĂ
ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂ͕ĨůƵƚƵĂĕĆŽĚŽĐąŵďŝŽĞĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĂĂůƚĂĚĂŝŶĨůĂĕĆŽƉƌĞƐƐŝŽŶĂƌĂŵĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
ĚŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞŵϮϬϭϵ͘
WƵĚĞŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞϭ͕ϭйĚŽW/;WƌŽĚƵƚŽ/ŶƚĞƌŶŽƌƵƚŽͿĞĚĂƚĂǆĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
;ϭϱ͕ϰйĞŵϮϬϭϵĐŽŶƚƌĂϭϱ͕ϮйĞŵϮϬϭϴͿ͕ƉŽƌĞŵ͕ĞŵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂŽ/W;1ŶĚŝĐĞEĂĐŝŽŶĂůĚĞWƌĞĕŽƐ
ĂŽŽŶƐƵŵŝĚŽƌŵƉůŽͿĨŝĐŽƵĂďĂŝǆŽĚŽĐĞŶƚƌŽĚĂŵĞƚĂĚĞŝŶĨůĂĕĆŽĚŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂů;ϰ͕ϯϭйĐŽŶƚƌĂ
ĂŵĞƚĂĚĞϰ͕ϮϱйͿ͕ĂƚĂǆĂďĄƐŝĐĂĚĞũƵƌŽƐ^>/͕ĨŽŝƌĞĚƵǌŝĚĂŶĂƚĞŶƚĂƚŝǀĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĂŝŶĨůĂĕĆŽĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĂƌŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƵƉĂƌĂƵŵĂůŝŐĞŝƌĂŵĞůŚŽƌĂŶŽŶşǀĞůĚĞĚĞƐĞŵƉƌĞŐŽ͕ƋƵĞĠ
ƵŵŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌƉĂƌĂŽŵĞƌĐĂĚŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůŶŽƌĂƐŝů͘
ƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůƐĞŵĂŶƚĞŵŽƚŝŵŝƐƚĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƌĂƐŝů͕ƋƵĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĂ ƐĞŶĚŽ Ƶŵ ƉĂşƐ ĐŽŵ ŵƵŝƚĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŶĞŐſĐŝŽ͕ Ğŵ ĞƐƉĞĐŝĂů ŶŽ ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽŵĞƌĐĂĚŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞĐŽŵŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĨŽƌƚĞƐĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘
KĂŶŽĚĞϮϬϭϵĨŽŝŵĂƌĐĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĂƐĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŵϮϬϭϴ͕
ƋƵĞƚƌŽƵǆĞƌĂŵŵĂŝŽƌĞƐƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ũĄƋƵĞŽ'ƌƵƉŽsĞƌŝƚĂƐĨŽŝĂĚƋƵŝƌŝĚŽĞŵĂďƌŝůĞŽ'ƌƵƉŽhŶŝƉġĞŵ
ƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͖ĞŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽĚŽĞŶƐŝŶŽăĚŝƐƚąŶĐŝĂ;Ϳ͕ĐŽŵŵĂŝŽƌŶƷŵĞƌŽĚĞ
ĂůƵŶŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞĚĞƉŽůŽƐƋƵĞƉĂƐƐĂƌĂŵĚĞϲϵϰĞŵϮϬϭϴƉĂƌĂŵŝůĞŵϮϬϭϵ͘
Ks/Ͳϭϵ
ŽŵƉĂŶŚŝĂŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞ͕ĂƚĞŶĚĞŶĚŽăƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕƁĞƐĚĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕ŵĂŶƚĞŶĚŽ
Ž ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ ĐŽŵ ƐĞƵƐ ĂůƵŶŽƐ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ĞƐƚƵĚŽƐ ĨƌĞŶƚĞ ĂŽ ĐĞŶĄƌŝŽ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ
ĞŶĨƌĞŶƚĂŵŽƐũƵŶƚŽƐ͕ĞĐƵŵƉƌŝŶĚŽĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕƁĞƐĚŽDƉĂƌĂŽƐĐƵƌƐŽƐƉƌĞƐĞŶĐŝĂŝƐ;WŽƌƚĂƌŝĂŶǑ
ϯϰϯͿ͕ĂƐĂƵůĂƐƉƌĞƐĞŶĐŝĂŝƐĨŽƌĂŵƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂƐƉŽƌĂƵůĂƐĞŵŵĞŝŽƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ŶŽŵĞƐŵŽŚŽƌĄƌŝŽ͕ĐŽŵŽ
ŵĞƐŵŽĐŽŶƚĞƷĚŽĞĐŽŵŽŵĞƐŵŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞƐƐĞƉĞƌşŽĚŽĂƚşƉŝĐŽƋƵĞǀŝǀĞŵŽƐ͘ƐƐĂƐĂƵůĂƐ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ĨŝĐĂƌĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂĐŽŶƐƵůƚĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚŽĂůƵŶŽŶŽŵďŝĞŶƚĞsŝƌƚƵĂůĚĞƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ
ʹs͘KŵŽŵĞŶƚŽŝŵƉƁĞŵĞĚŝĚĂƐƌĞƐƚƌŝƚŝǀĂƐ͕ƉŽƌĠŵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚŽƵĚŝǀĞƌƐĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂ
ĂƐƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞŶĆŽŚĂǀĞƌĄƉƌĞũƵşǌŽăĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ͕ƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĐŽƌƚĞĚĞĚŝĂůĞƚŝǀŽŽƵ
ƉĞƌĚĂĚĞĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƚĂŵďĠŵ͕ŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌĄƚŝĐĂƐĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂŝƐ͕
ĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů͕ƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĨƵƚƵƌĂŵĞŶƚĞ͘
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ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƚĞǀĞŝŶşĐŝŽĂĐƌŝƐĞĚŽKs/Ͳϭϵ;ĐŽƌŽŶĂǀşƌƵƐͿ͕ĨŽŝĂĚŽƚĂĚŽƵŵƉůĂŶŽĚĞ
ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶĚƵǌŝĚŽ ƉŽƌ ƵŵĂ ĞƋƵŝƉĞ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ƋƵĞ ƚƌĂďĂůŚĂ ƉĞůĂ ƉƌĞǀĞŶĕĆŽ Ğ͕
ƚĂŵďĠŵ͕ƉĂƌĂĐŽŶƚĞƌĂƉƌŽůŝĨĞƌĂĕĆŽĚĞĨŽƌŵĂŵĂŝƐĂƐƐĞƌƚŝǀĂĞŵĐĂƐŽĚĞĐŽŶĨŝƌŵĂĕĆŽĚĂĚŽĞŶĕĂ͕
ďĞŵĐŽŵŽĚĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĚŽƐƐĞƵƐŶĞŐſĐŝŽƐ͘
 ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĂŝŶĚĂ͕ ƐĞŐƵĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŶĚŽ Ž ĂƐƐƵŶƚŽ Ğ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶĚŽ ĞƐƚƌŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂƐ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐĚĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƷĚĞĚŽƉĂşƐĞĚĂKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĞ^ĂƷĚĞ͘



$GRomRGH1RYDV3UiWLFDV&RQWiEHLV





ĚŽĕĆŽŝŶŝĐŝĂůĚŽWϬϲZϮͬ/&Z^ϭϲʹKƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƚŝů

K WϬϲ ;ZϮͿͬ/&Z^ ϭϲ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝƵ Ƶŵ ŵŽĚĞůŽ ƷŶŝĐŽ ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ŶĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝŽƐ͘ ŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĐŽŵŽ ĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝĂ͕
ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵ ŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƵƐŽ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ƐĞƵƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ŽƐ ĂƚŝǀŽƐ
ƐƵďũĂĐĞŶƚĞƐĞŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵƐƵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĞĞĨĞƚƵĂƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘

ŽŵƉĂŶŚŝĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǀĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐŽƵĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŵďĂƐĞĞŵ
ƐƵĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ƐŽďƌĞ ƐĞ Ž ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĂ ŽƵ ŶĆŽ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƌŝƐĐŽƐ Ğ
ďĞŶĞĨşĐŝŽƐĚĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽWϬϲ;ZϮͿͬ/&Z^ϭϲ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞŽƐĂƚŝǀŽƐ
ĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĞƐƐĞƐ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘

KĚĞƚĂůŚĂŵĞŶƚŽĚĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐĞĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞ
ϮϬϭϵĞƐƚĆŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƐŶŽƋƵĂĚƌŽĂďĂŝǆŽ͗

ŽŶƚĂƐŝŵƉĂĐƚĂĚĂƐ

ZΨŵŝů

ƚŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ/ŵſǀĞů

ϰϵϲ͘ϰϱϴ

WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
WĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ

ϯϭ͘ϲϵϱ

WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
WĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ




ϰϲϯ͘ϯϳϲ 
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/WϮϮͬ/&Z/Ϯϯ/ŶĐĞƌƚĞǌĂƐŽďƌĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞƚƌŝďƵƚŽƐƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽ

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽƚƌĂƚĂĚĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƚƌŝďƵƚŽƐƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽŶŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŽƐƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐĞŶǀŽůǀĞŵŝŶĐĞƌƚĞǌĂƋƵĞĂĨĞƚĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂWϯϮͬ/^ϭϮƚƌŝďƵƚŽƐƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽĞŶĆŽ
ƐĞ ĂƉůŝĐĂ Ă ƚƌŝďƵƚŽƐ ĨŽƌĂ ĚŽ ąŵďŝƚŽ ĚĂ W ϯϮͬ/^ ϭϮ ŶĞŵ ŝŶĐůƵŝ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂũƵƌŽƐĞŵƵůƚĂƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĂƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐŝŶĐĞƌƚŽƐ͘

 /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ĂďŽƌĚĂ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ Ž ƐĞŐƵŝŶƚĞ͗ ;ŝͿ ƐĞ Ă ĞŶƚŝĚĂĚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐŝŶĐĞƌƚŽƐƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞ͖;ŝŝͿĂƐƐƵƉŽƐŝĕƁĞƐƋƵĞĂĞŶƚŝĚĂĚĞĨĂǌĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĞǆĂŵĞĚŽƐ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ ƉĞůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĨŝƐĐĂŝƐ͖ ;ŝŝŝͿ ĐŽŵŽ Ă ĞŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ž ůƵĐƌŽ ƌĞĂů
;ƉƌĞũƵşǌŽĨŝƐĐĂůͿ͕ďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ƉƌĞũƵşǌŽƐĨŝƐĐĂŝƐŶĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͕ĐƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐ
ĞĂůşƋƵŽƚĂƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽ͖;ŝǀͿĐŽŵŽĂĞŶƚŝĚĂĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐĚĞĨĂƚŽƐĞĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͘

ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐĂĚĂƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽŝŶĐĞƌƚŽƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞŽƵ
ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƵŵŽƵŵĂŝƐƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĨŝƐĐĂŝƐŝŶĐĞƌƚŽƐ͘ĞǀĞͲƐĞƐĞŐƵŝƌĂĂďŽƌĚĂŐĞŵƋƵĞŵĞůŚŽƌ
ƉƌĞǀġĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĂŝŶĐĞƌƚĞǌĂ͘

KWϯϮͬ/^ϭϮĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂƚƌŝďƵƚŽƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐĞƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ͘
ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞĂƉůŝĐĂƌŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚŽWϯϮͬ/^ϭϮĐŽŵďĂƐĞŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂĂƉůŝĐĄǀĞů͘
ŽŶƚƵĚŽ͕ƉŽĚĞŶĆŽĞƐƚĂƌĐůĂƌŽĐŽŵŽĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐĞĂƉůŝĐĂĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͘
ĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĨŝƐĐĂů͕ƉŽĚĞŶĆŽƐĞƌ
ĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ĂƚĠ ƋƵĞ Ă ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ ĨŝƐĐĂů ŽƵ ƚƌŝďƵŶĂů ƚŽŵĞ ƵŵĂ ĚĞĐŝƐĆŽ ŶŽ ĨƵƚƵƌŽ͘
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂĐŽŶƚĞƐƚĂĕĆŽŽƵŽĞǆĂŵĞĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĨŝƐĐĂůƉĞůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ
ĨŝƐĐĂůƉŽĚĞĂĨĞƚĂƌĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƚƌŝďƵƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞŽƵĚŝĨĞƌŝĚŽĂƚŝǀŽŽƵƉĂƐƐŝǀŽĚĂĞŶƚŝĚĂĚĞ͘

EĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶĆŽŚŽƵǀĞŝŵƉĂĐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƐƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ͕
ƵŵĂǀĞǌƋƵĞƚŽĚŽƐŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĂĚŽƚĂĚŽƐƉĂƌĂĂĂƉƵƌĂĕĆŽĞƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚĞƚƌŝďƵƚŽƐƐŽďƌĞŽ
ůƵĐƌŽĞƐƚĆŽĂŵƉĂƌĂĚŽƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞdƌŝďƵŶĂŝƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĞ:ƵĚŝĐŝĂŝƐ͘
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'HVHPSHQKR2SHUDFLRQDO



ĂƐĞĚĞůƵŶŽƐ
ƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůĞŶĐĞƌƌŽƵϮϬϭϵĐŽŵƵŵĂďĂƐĞƚŽƚĂůĚĞϮϳϴŵŝůĂůƵŶŽƐ͘ƐƐĞŶƷŵĞƌŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽϭϮ͕ϳйĞŵƌĞůĂĕĆŽĂϮϬϭϴ͕ƌĞĨůĞƚŝĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĂůƵŶŽƐŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞ
ŶƐŝŶŽĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ;͟͞ͿĞĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͘


ĂƐĞdŽƚĂůĚĞůƵŶŽƐ
;ŵŵŝůͿ

ϭϮ͕ϳй
Ϯϳϴ

Ϯϰϳ
ϭϱϰ

ϭϮϭ

ϭϮϳ

Ϯϳ͕ϵй

ϭϮϰ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ŶƐŝŶŽWƌĞƐĞŶĐŝĂů

ŶƐŝŶŽ



&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƚƵĚĂŶƚŝů
 ƌƵǌĞŝƌŽ ĚŽ ^Ƶů ĞŶĐĞƌƌŽƵ Ž ĂŶŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ĐŽŵ ϰ͕Ϯй ĚŽƐ ĂůƵŶŽƐ &/^ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ŐƌĂĚƵĂĕĆŽ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͘
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'HVHPSHQKR$FDGrPLFR



ǀĂůŝĂĕƁĞƐĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ;͞D͟Ϳ
ƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^Ƶů͕ĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵƐƵĂŵŝƐƐĆŽ͕ǀŝƐĆŽĞǀĂůŽƌĞƐ͕ŽĐƵƉĂƵŵĂƉŽƐŝĕĆŽĚĞĚĞƐƚĂƋƵĞ
ŶŽƐĞŐŵĞŶƚŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ͘dĂůĂĨŝƌŵĂĕĆŽĠĐŽƌƌŽďŽƌĂĚĂƉŽƌƐĞƵƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕
ƋƵĞƐĆŽĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉĞůŽ^ŝƐƚĞŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ;^/E^Ϳ͘ĞƐƚĂĐĂͲƐĞ
ƋƵĞŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĂďƌĂŶŐĞŵƵŵĂĞƐĐĂůĂĚĞϭĂϱ͕ƐĞŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽƐŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐϯ͕ϰ
Ğϱ͘
EŽƋƵĞƚĂŶŐĞĂŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ƌĞƐƐĂůƚĂͲƐĞƋƵĞƚŽĚĂƐĂƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĚĂ
ƌƵǌĞŝƌŽ ĚŽ ^Ƶů ƉŽƐƐƵĞŵ ŽŶĐĞŝƚŽƐ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂŝƐ ;/Ϳ ƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽƐ͕ ŽďƚŝĚŽƐ Ğŵ ǀŝƐŝƚĂƐ ŝŶ ůŽĐŽ ĚŽ
D͘YƵĂŶƚŽĂŽƐ1ŶĚŝĐĞƐ'ĞƌĂŝƐĚĞƵƌƐŽƐ;/'Ϳ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂWŽƌƚĂƌŝĂDŝŶŝƐƚĞƌŝĂů͕Ğŵ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ͕ŵĂŝƐĚĞϵϬйĚĂƐ/^ƉŽƐƐƵĞŵĐŽŶĐĞŝƚŽƐƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽƐ͘
ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĐƵƌƐŽƐ͕ϵϵ͕ϳйĚŽƐĐƵƌƐŽƐƉŽƐƐƵĞŵŽŶĐĞŝƚŽƐĚĞƵƌƐŽƐ
;Ϳ ƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽƐ͕ ŽďƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ǀŝƐŝƚĂ ŝŶ ůŽĐŽ͕ ƐĞŶĚŽ ŵĂŝƐ ĚĞ ϴϬй ĐŽŵ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ϰ Ğ ϱ͘
ĞƐƚĂĐĂͲƐĞƋƵĞ͕ŶŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂƐ/ŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĚĂƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůƌĞĐĞďĞƌĂŵϴϭǀŝƐŝƚĂƐŝŶůŽĐŽ͘EŽ
ąŵďŝƚŽĚĞƐƐĂƐǀŝƐŝƚĂƐ͕ϵϱйĚŽƐĐƵƌƐŽƐŽďƚŝǀĞƌĂŵĐŽŶĐĞŝƚŽƐϰĞϱ͘dĂŵďĠŵŽƐŽŶĐĞŝƚŽƐWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ
ĚĞƵƌƐŽƐ;WͿ͕ĚŝǀƵůŐĂĚŽƐŶŽƐƷůƚŝŵŽƐƚƌġƐƷůƚŝŵŽƐĐŝĐůŽƐĚŽE;ϮϬϭϲͬϮϬϭϳͬϮϬϭϴͿ͕ĐŽŶĨŝƌŵĂŵ
ĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĐƵƌƐŽƐ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞϵϱйĚĞůĞƐƉŽƐƐƵĞŵWƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽƐ͘
ƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůĂĐŽŵƉĂŶŚĂ͕ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂƐ͕
ĂĨŝŵĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƐƐĞƵƐƐĞƌǀŝĕŽƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂŵĞůŚŽƌŝĂĐŽŶƚşŶƵĂĚŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞƐƵĂƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ͘


'HVHPSHQKR)LQDQFHLUR



EŽƋƵĂĚƌŽĂďĂŝǆŽ͕ĂůŐƵŶƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞũƵůŐĂŵŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĞƋƵĞ
ĐŽƌƌŽďŽƌĂŵŽĨĂǀŽƌĄǀĞůĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĂŽůŽŶŐŽĚŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐ͘
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;ĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽйƐͿ
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ZĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂ
>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
йDĂƌŐĞŵƌƵƚĂ
>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽ
йDĂƌŐĞŵ>şƋƵŝĚĂ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ

sĂƌ͘й

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϭ͘ϰϳϰ͘Ϯϰϵ
ϲϰϯ͘ϱϭϱ
ϰϯ͕ϳй
ϭϮϬ͘ϴϳϭ
ϴ͕Ϯй
ϱϭϬ͘ϳϵϭ

ϭ͘Ϯϱϱ͘Ϯϲϲ

ϱϮϯ͘ϯϭϱ
ϰϭ͕ϳй
ϭϭϳ͘ϴϳϯ
ϵ͕ϰй
ϰϰϭ͘ϰϬϲ

ϭϳ͕ϰй
Ϯϯ͕Ϭй
Ϯ͕ϬƉƉ
Ϯ͕ϱй
Ͳϭ͕ϮƉƉ
ϭϱ͕ϳй

ϯϵϳ͘ϭϵϱ

Ϯϲϲ͘Ϯϴϱ

ϰϵ͕Ϯй

Ϯϲ͕ϵй

Ϯϭ͕Ϯй

ϭ͘ϯϭϭ͘ϲϴϯ

ϴϴϭ͘ϰϱϲ

ϱ͕ϳƉƉ
ϰϴ͕ϴй

ϭ͘Ϯϴϴ͘Ϭϰϱ

ϴϭϵ͘ϵϬϮ

ϱϳ͕ϭй

ϭϵͬϭϴ

KƵƚƌŽƐ/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
/d

;ϭͿ

йDĂƌŐĞŵ/d

;ϮͿ

;ϯͿ

şǀŝĚĂƌƵƚĂ

;ϯͿ

şǀŝĚĂ>şƋƵŝĚĂ



;ϭͿ K/dĠƵŵĂŵĞĚŝĕĆŽŶĆŽĐŽŶƚĄďŝůĞůĂďŽƌĂĚĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDŶΣϱϮϳ͕ĚĞϰĚĞ
ŽƵƚƵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůƚĞƌĂĚĂ ;͞/ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϱϮϳ͟Ϳ͘ K /d ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶŽ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ͕ĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͕ĞĚŽƐĐƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͘K
/d ŶĆŽ Ġ ƵŵĂŵĞĚŝĚĂ ĐŽŶƚĄďŝů ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ƉĞůĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ŶŽ ƌĂƐŝů ;Z'WͿ ŶĞŵ ƉĞůĂƐ EŽƌŵĂƐ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ZĞůĂƚſƌŝŽ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ʹ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů &ŝŶĂŶĐŝĂů ZĞƉŽƌƚŝŶŐ ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ;/&Z^Ϳ͕ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ƉĞůŽ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚŽĂƌĚ;/^ͿŶĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŶĆŽĚĞǀĞƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ
ĐŽŵŽƐƵďƐƚŝƚƵƚŽŽƵĐŽŵŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͕ĐŽŵŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŵŽƐƵďƐƚŝƚƵƚŽĂŽĨůƵǆŽ
ĚĞĐĂŝǆĂ͕ĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂĚĞůŝƋƵŝĚĞǌŽƵĐŽŵŽďĂƐĞƉĂƌĂĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͘ŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĞŶƚƌŽƵĞŵǀŝŐŽƌ
ĂŶŽǀĂŶŽƌŵĂƋƵĞƌĞŐƵůĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝůĚĂƐKƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƚŝů;/&Z^ϭϲͬWϬϲ;ZϮͿĞŵŝƚŝĚĂƉĞůŽ
/^ĞW͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘WĂƌĂĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƚĂůŶŽƌŵĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚŽƵŽŵĠƚŽĚŽƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀŽŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽ͘
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴŶĆŽĨŽƌĂŵĂũƵƐƚĂĚĂƐƉĂƌĂ
ƌĞĨůĞƚŝƌ Ă ĂĚŽĕĆŽ ĚŽ /&Z^ ϭϲͬW Ϭϲ ;ZϮͿ Ğ͕ ƉŽƌ ŝƐƚŽ͕ĂůŐƵŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŶĆŽ ƐĆŽ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂƐ ĐŽŵ ĂƋƵĞůĂƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂƐƋƵĂŝƐƌĞĨůĞƚĞŵŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂĂĚŽĕĆŽĚĞƐƚĂŶŽƌŵĂ͘
ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵŽ/dĞĂDĂƌŐĞŵ/dĨŽƌĂŵŝŵƉĂĐƚĂĚŽƐƉĞůĂ
ĂĚŽĕĆŽĚŽ/&Z^ϭϲͬWϬϲ;ZϮͿŶŽƐ ŵŽŶƚĂŶƚĞƐĚĞZΨϱϳ͕ϬŵŝůŚƁĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞăĚĞƐƉĞƐĂĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ
;ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝůͿ͕ĞĚĞZΨϱϮ͕ϰŵŝůŚƁĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƐũƵƌŽƐƉĞůĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘K/d
ŶĆŽ ƉŽƐƐƵŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ƉĂĚƌĆŽ͘ KƵƚƌĂƐ ŽŵƉĂŶŚŝĂƐ ƉŽĚĞŵ ĐĂůĐƵůĂƌ Ž /d ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ĂŽ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ƉĞůĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ďĂŝǆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂƌĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽŵŽ/d͗




;ĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽйƐͿ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ
;нͿ/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
;ͲͿZĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ
;нͿĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ
/d

ϭϮϬ͘ϴϳϭ
;Ϯϰ͘ϮϭϰͿ
ϭϴϱ͘Ϭϭϲ
ϭϭϱ͘ϱϮϮ
ϯϵϳ͘ϭϵϱ

ϭϭϳ͘ϴϳϯ
ϭ͘ϳϳϳ
ϭϬϱ͘Ϯϵϴ
ϰϭ͘ϯϯϳ
Ϯϲϲ͘Ϯϴϱ
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sĂƌ͘й
ϭϵͬϭϴ

Ϯ͕ϱй
ŶͬĂ
ϳϱ͕ϳй
ϭϳϵ͕ϱй
ϰϵ͕Ϯй




;ϮͿ DĂƌŐĞŵ/dĠĐĂůĐƵůĂĚĂƉĞůŽ/dĚŝǀŝĚŝĚŽƉĞůĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂ͘ĂůĐƵůĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂďĂŝǆŽ͗


;ĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽйƐͿ

/d
ZĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂ
DĂƌŐĞŵ/d

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϯϵϳ͘ϭϵϱ Ϯϲϲ͘Ϯϴϱ
ϭ͘ϰϳϰ͘Ϯϰϵ ϭ͘Ϯϱϱ͘Ϯϲϲ
Ϯϲ͕ϵй
Ϯϭ͕Ϯй

sĂƌ͘й
ϭϵͬϭϴ

ϰϵ͕Ϯй
ϭϳ͕ϰй
ϱ͕ϳƉƉ



;ϯͿ  şǀŝĚĂ ƌƵƚĂ Ġ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉĞůĂ ƐŽŵĂ ĚŽƐ ĞŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ͕ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͕ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ Ğ ĚĞďĞŶƚƵƌĞƐ ;ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ Ğ ŶĆŽ
ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͿĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů;ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͿ͘şǀŝĚĂ>şƋƵŝĚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂşǀŝĚĂƌƵƚĂ
ĚĞĚƵǌŝĚĂĚŽĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂĞĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͘şǀŝĚĂƌƵƚĂĞĂşǀŝĚĂ>şƋƵŝĚĂŶĆŽƐĆŽ
ŵĞĚŝĚĂƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ůŝƋƵŝĚĞǌŽƵĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉĞůĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝůŶĞŵ
ƉĞůĂƐ EŽƌŵĂƐ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ZĞůĂƚſƌŝŽ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ʹ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů &ŝŶĂŶĐŝĂů ZĞƉŽƌƚŝŶŐ ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ;/&Z^Ϳ͕ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ƉĞůŽ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ŽĂƌĚ ;/^Ϳ Ğ ŶĆŽ ƉŽƐƐƵĞŵ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ƉĂĚƌĆŽ͘ KƵƚƌĂƐ ŽŵƉĂŶŚŝĂƐ ƉŽĚĞŵ ĐĂůĐƵůĂƌ Ă
şǀŝĚĂƌƵƚĂĞ>şƋƵŝĚĂĚĞŵĂŶĞŝƌĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞĂŽĐĂůĐƵůĂĚŽƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĞŶƚƌŽƵ
ĞŵǀŝŐŽƌĂŶŽǀĂŶŽƌŵĂƋƵĞƌĞŐƵůĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝůĚĂƐKƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƚŝů;/&Z^ϭϲͬWϬϲ;ZϮͿͿ
ĞŵŝƚŝĚĂƉĞůŽ/^ĞW͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘WĂƌĂĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƚĂůŶŽƌŵĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚŽƵŽŵĠƚŽĚŽƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀŽ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽ͘ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴŶĆŽĨŽƌĂŵĂũƵƐƚĂĚĂƐƉĂƌĂƌĞĨůĞƚŝƌĂ
ĂĚŽĕĆŽĚŽ/&Z^ϭϲͬWϬϲ;ZϮͿĞ͕ƉŽƌŝƐƚŽ͕ĂůŐƵŵĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŶĆŽƐĆŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂƐĐŽŵĂƋƵĞůĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ
ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂƐƋƵĂŝƐƌĞĨůĞƚĞŵŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂĂĚŽĕĆŽĚĞƐƚĂŶŽƌŵĂ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕
ĂşǀŝĚĂ ƌƵƚĂĞşǀŝĚĂ>şƋƵŝĚĂ ĨŽƌĂŵŝŵƉĂĐƚĂĚĂƐƉĞůĂĂĚŽĕĆŽĚŽ/&Z^ ϭϲͬWϬϲ;ZϮͿŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨ ϱϭϯ͕ϲŵŝůŚƁĞƐ͕
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚŽƐĂůĚŽĚĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů;ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͿ͘ďĂŝǆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐ
ĂƌĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚĞşǀŝĚĂƌƵƚĂĞ>şƋƵŝĚĂĐŽŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͗

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞ͗

sĂƌ͘й

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϭϵͬϭϴ

ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ͕ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ;ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͿ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ;ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͿ
WĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉŽƌĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝůĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
;сͿşǀŝĚĂďƌƵƚĂ

ϰϱ͘ϯϰϮ
ϳϱϮ͘ϳϯϬ
ϱϭϯ͘ϲϭϭ
ϭ͘ϯϭϭ͘ϲϴϯ

ϱϵ͘ϯϵϲ
ϳϵϯ͘ϲϴϮ
Ϯϴ͘ϯϳϴ
ϴϴϭ͘ϰϱϲ

ͲϮϯ͕ϳй
Ͳϱ͕Ϯй
ϭϳϬϵ͕ϵй
ϰϴ͕ϴй

;ͲͿĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
;ͲͿƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ
;сͿşǀŝĚĂůşƋƵŝĚĂ

;ϮϮ͘ϳϮϯͿ
;ϱϱ͘ϬϵϯͿ
;ϵϭϱͿ
;ϲ͘ϰϲϭͿ
ϭ͘Ϯϴϴ͘Ϭϰϱ ϴϭϵ͘ϵϬϮ

Ͳϱϴ͕ϴй
Ͳϴϱ͕ϴй
ϱϳ͕ϭй

;ĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽйƐͿ




/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂƌƵƚĂĞ>şƋƵŝĚĂ
ƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůĞŶĐĞƌƌŽƵϮϬϭϵĐŽŵƌĞĐĞŝƚĂďƌƵƚĂĚĞZΨϮ͘ϴϴϱ͕ϲŵŝůŚƁĞƐ͕ƵŵĂƵŵĞŶƚŽĚĞϮϮ͕ϴй
ĨƌĞŶƚĞĂŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŝŵƉĂĐƚĂĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĞůŽĂƵŵĞŶƚŽŶŽǀĂůŽƌĚŽƚŝĐŬĞƚŵĠĚŝŽƉĂƌĂŽƐ
ĐƵƌƐŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽĐŽŵĚĞƐƚĂƋƵĞƉĂƌĂĂŐƌĂĚƵĂĕĆŽ͘ŽŶƚƌŝďƵŝƵƚĂŵďĠŵƉĂƌĂĞƐƐĞƌĞƐƵůƚĂĚŽĂ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĂƐĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŵϮϬϭϴ͕ƋƵĞƚƌŽƵǆĞƌĂŵŵĂŝŽƌĞƐƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ũĄƋƵĞŽ'ƌƵƉŽ
sĞƌŝƚĂƐĨŽŝĂĚƋƵŝƌŝĚŽĞŵĂďƌŝůĞŽ'ƌƵƉŽhŶŝƉġĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͘
ƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĂůĐĂŶĕŽƵZΨϭ͘ϰϳϰ͕ϮŵŝůŚƁĞƐ͕ĐŽŵĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞϭϳ͕ϰйĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ
ZΨϭ͘Ϯϱϱ͕ϯŵŝůŚƁĞƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂůƵŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽ
ăĚŝƐƚąŶĐŝĂ;Ϳ͕ĂƵŵĞŶƚŽĚĞϮϳ͕ϵй;ϯϯ͕ϲŵŝůĂůƵŶŽƐͿĞƌĞĐĞŝƚĂůŝƋƵŝĚĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂϮϬϭϴ͖ĂƚƌĂǀĠƐ
ĚŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞƉŽůŽƐ͕ƋƵĞƉĂƐƐŽƵĚĞϲϵϰĞŵϮϬϭϴƉĂƌĂŵŝůĞŵϮϬϭϵ͘
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ƵƐƚŽĚŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƐ
EŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͕ŽƐĐƵƐƚŽƐĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƚŝŶŐŝƌĂŵZΨϴϯϬ͕ϳŵŝůŚƁĞƐ͕ŽƵ
ϱϲ͕ϯйĚĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂ͕ĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞϮ͕ϬƉ͘Ɖ͘ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌƋƵĂŶĚŽŽƐĐƵƐƚŽƐĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ĂƚŝŶŐŝƌĂŵ ZΨ ϳϯϮ͕Ϭ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ŽƵ ϱϴ͕ϯй ĚĂ ƌĞĐĞŝƚĂ ůşƋƵŝĚĂ͕ ĨĂƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ
ƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƌĞĐĞŝƚĂ͘ Žŵ ŝƐƐŽ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂ ƋƵĞ
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞďƵƐĐĂŶĚŽŽĞƋƵŝůşďƌŝŽĚĞƐĞƵƐŐĂƐƚŽƐĞŐĂŶŚŽƐĚĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͘^ŽďƌĞŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐƵƐƚŽƐ
ƐĞĚĞƐƚĂĐĂŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽŵƉĞƐƐŽĂů͕ĐŽŵŝŵƉĂĐƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞǀŝĚŽĂŽŐĂŶŚŽĐŽŵĞƐĐĂůĂĚĂŐƌĂĚƵĂĕĆŽ
 Ğ Ă ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽ ƉĞƐƐŽĂů ĂĐĂĚġŵŝĐŽ͕ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŝŶŝĐŝĂĚŽ ŶŽ ĨŝŶĂů ĚĞ ϮϬϭϳ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ŽƐ
ĐƵƐƚŽƐĨŽƌĂŵŝŵƉĂĐƚĂĚŽƐƉĞůŽƌĞŐŝƐƚƌŽĞŵϮϬϭϵĚĂĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽƉĞůĂĂĚŽĕĆŽĚŽ
/&Z^ϭϲ;KƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƚŝůͿŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϱϳ͕ϬŵŝůŚƁĞƐ͕ƋƵĞƐŽŵĂĚŽƐĂ
ŽƵƚƌŽƐ ĂůƵŐƵĠŝƐ͕ ƋƵĞ ŶĆŽ ĨŽƌĂŵ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞƐƚĂ ŶŽƌŵĂ ;ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ
ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂů ĚŽ ďĞŵͿ͕ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨ ϭ͕ϳ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ƵŵĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞ ZΨ ϴ͕ϭ ŵŝůŚƁĞƐ
ƋƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐĂŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞĂůƵŐƵĞůĚĞZΨϲϲ͘ϴŵŝůŚƁĞƐĞŵϮϬϭϴ͘
>ƵĐƌŽƌƵƚŽĞDĂƌŐĞŵƌƵƚĂ
KůƵĐƌŽďƌƵƚŽĂƚŝŶŐŝƵZΨϲϰϯ͕ϱŵŝůŚƁĞƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϭϵ͕ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞϮϯ͕ϬйĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽ
ĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĐŽŵƵŵĂŵĂƌŐĞŵĚĞϰϯ͕ϳй͕Ϯ͕ϬƉ͘Ɖ͘ĂĐŝŵĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƌĞĨůĞƚŝŶĚŽƵŵ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĐŽŵĂƐĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐĚĂsĞƌŝƚĂƐĞĚĂhŶŝƉġŽĐŽƌƌŝĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽĚĞ
ϮϬϭϴ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽĂĐŝŵĂ͘
ĞƐƉĞƐĂƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ŵ ϮϬϭϵ͕ ĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ ĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ŐĞƌĂŝƐ Ğ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕
ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂ͕ ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ Ğ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͕ ŽƵƚƌĂƐ
ƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ͕ƚŽƚĂůŝǌĂƌĂŵZΨϯϲϭ͕ϴŵŝůŚƁĞƐĞŵϮϬϭϵ͕ŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂ
Ϯϰ͕ϱйĚĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂ͘ŵϮϬϭϴĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĂƚŝŶŐŝƌĂŵZΨϮϵϴ͕ϰŵŝůŚƁĞƐ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ
ĂϮϯ͕ϴйĚĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂ͕ĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞϬ͕ϳƉ͘Ɖ͘ĞŵĨƵŶĕĆŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĂƐĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐĚĂsĞƌŝƚĂƐ
ĞĚĂhŶŝƉġ͘

ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

K ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ƚŽƚĂůŝǌŽƵ Ğŵ ĚĞƐƉĞƐĂ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ůşƋƵŝĚĂ ĚĞ ZΨ ϭϴϱ͕Ϭ ŵŝůŚƁĞƐ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ϳϱ͕ϳй ĨƌĞŶƚĞ Ă ZΨ ϭϬϱ͕ϯ ŵŝůŚƁĞƐ Ğŵ ϮϬϭϴ͕ ĚĞǀŝĚŽ͕
ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŽƐĂĐƌĠƐĐŝŵŽƐĚŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐŽďƌĞĚĞďĞŶƚƵƌĞƐŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨ
Ϯϵ͕ϬŵŝůŚƁĞƐĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƐĚĞďĞŶƚƵƌĞƐĞŵŝƚŝĚĂĞŵĐŽŶĞǆĆŽĐŽŵĂƐĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐŽĐŽƌƌŝĚĂƐĞŵϮϬϭϴ
Ğ ũƵƌŽƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƉŽƌ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ŵĞƌĐĂŶƚŝů Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĂ ĂĚŽĕĆŽ ĚŽ /&Z^ ϭϲ
;KƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƚŝůͿĚĞZΨϱϮ͕ϰŵŝůŚƁĞƐ͘
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/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů
ŽŵƉĂŶŚŝĂƚŽƚĂůŝǌŽƵƵŵĂƌĞĐĞŝƚĂĐŽŵŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĞŵZΨϮϰ͕ϮŵŝůŚƁĞƐ͕
ĂŶƚĞ ƵŵĂ ĚĞƐƉĞƐĂ ZΨ ϭ͕ϴ ŵŝůŚƁĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ Ğŵ ϮϬϭϴ͘   ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚŽ ŝŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ğ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ ĚĞǀĞͲƐĞ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĂƚŝǀŽ ĨŝƐĐĂů ĚŝĨĞƌŝĚŽ ĚĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂhE/W͘
>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽ
KůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĨŽŝĚĞZΨϭϮϬ͕ϵŵŝůŚƁĞƐĞŵϮϬϭϵ͕Ϯ͕ϱйƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŵϮϬϭϴŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞ
ĚĞ ZΨϭϭϳ͕ϵŵŝůŚƁĞƐ͕ĐŽŵƵŵĂŵĂƌŐĞŵůşƋƵŝĚĂ ĚĞϴ͕Ϯй͕ ĐŽŵ ƌĞĚƵĕĆŽĚĞϭ͕ϮƉ͘Ɖ͘ĨƌĞŶƚĞĂŽĂŶŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘KƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŵŽƚŝǀŽƐƉĂƌĂĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚĂƐŵĂƌŐĞŶƐĚŽĂŶŽĞƐƚĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƐĨĂƚŽƌĞƐ
ĂĐŝŵĂĞǆƉŽƐƚŽƐ͘


KƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
/dĞDĂƌŐĞŵ/d
EŽ ĂŶŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ƚŽƚĂůŝǌŽƵ ZΨ ϯϵϳ͕Ϯ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ĂǀĂŶĕĂŶĚŽ ϰϵ͕Ϯй Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĂŶŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ğ
ĂƚŝŶŐŝŶĚŽƵŵĂDĂƌŐĞŵ/dĚĞϮϲ͕ϵй;ĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞϱ͕ϳƉ͘Ɖ͘ǀƐϮϬϭϴͿ͘ŽŶƚƌŝďƵşƌĂŵƉĂƌĂĞƐƚĞ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͗ ;ŝͿ Ž ĂǀĂŶĕŽ ĚĂ ƌĞĐĞŝƚĂ ůşƋƵŝĚĂ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĂƐ ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ ĚĂ hŶŝƉġ Ğ
sĞƌŝƚĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŵϮϬϭϴ͖;ŝŝͿƉĞůĂĞǆƉĂŶƐĆŽĚŽ͖Ğ;ŝŝŝͿĞĨŝĐŝġŶĐŝĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƌĞĚƵĕĆŽĚŽƐ
ĐƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂƉĞƐƐŽĂů͘
şǀŝĚĂƌƵƚĂĞşǀŝĚĂ>şƋƵŝĚĂ
 şǀŝĚĂ ƌƵƚĂ ĚĂ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ ƚŽƚĂůŝǌŽƵ ZΨ ϭ͘ϯϭϭ͕ϳ ŵŝůŚƁĞƐ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŵĂƵŵĞŶƚŽϰϴ͕ϴйƋƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽĂϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
ĚĞǀŝĚŽ ĂŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŝŶŝĐŝĂů ĚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨ ϱϭϯ͕ϲ ŵŝůŚƁĞƐ Ğŵ
ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂĂĚŽĕĆŽĚŽWϬϲ;ZϮͿͬ/&Z^ϭϲ;KƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƚŝůͿ͘
şǀŝĚĂ>şƋƵŝĚĂƚŽƚĂůŝǌŽƵZΨϭ͘Ϯϴϴ͕ϬŵŝůŚƁĞƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϱϳ͕ϭйŵĂŝŽƌƋƵĞŽƐĂůĚŽ
ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͘
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ;WyͿ
ŵ ϮϬϭϵ͕ Ă ƌƵǌĞŝƌŽ ĚŽ ^Ƶů ŝŶǀĞƐƚŝƵ ZΨ ϵϮ͕ϳ ŵŝůŚƁĞƐ͕ Ğŵ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ğ ŝŶƚĂŶŐşǀĞů͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŵƌĞĨŽƌŵĂƐĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵŽŽĐĂŵƉƵƐ^ĂŶƚŽŵĂƌŽĞh&͕ƉĂƌĂ
ƐƵƐƚĞŶƚĂƌŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĂŶŽƐĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ĐŽŵŽ
ĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚĞƷĚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞǀşĚĞŽĂƵůĂ͕ďĞŵĐŽŵŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵůŝĐĞŶĕĂƐĞƐŽĨƚǁĂƌĞƐ
ƉĂƌĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘
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'ĞƌĂĕĆŽĚĞĂŝǆĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ŵϮϬϭϵ͕ĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂƚŽƚĂůŝǌĂǀĂZΨϯϮϴ͕ϲŵŝůŚƁĞƐ͕ϭϭϱ͕ϲйĂĐŝŵĂ
ĚŽ ĂŶŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĚĞǀŝĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĂŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĂ ƌĞĐĞŝƚĂ ůşƋƵŝĚĂ ĐŽŵ ĂƐ ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ ĚĂ
sĞƌŝƚĂƐĞĚĂhŶŝƉġŽĐŽƌƌŝĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽĚĞϮϬϭϴ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĨĂƚŽƌĞƐĂĐŝŵĂĞǆƉŽƐƚŽƐ͘



5HPXQHUDomRGRV$FLRQLVWDV



KƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůƉƌĞǀġĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐĚĞϮϱйĚŽůƵĐƌŽ
ůşƋƵŝĚŽ͕ ĂũƵƐƚĂĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ĚĞĚƵĕƁĞƐ Ğ ŽƐ ĂĐƌĠƐĐŝŵŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽ ĂƌƚŝŐŽ ϮϬϮ͕ // Ğ /// ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘ŽŵŝƐƐŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽƌĂŵĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ
ZΨϯϬ͕ϬŵŝůŚƁĞƐƉĂƌĂƚĂůĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ͕ŽƵƐĞũĂ͕ZΨϬ͕ϬϬϯϵϯƉŽƌĂĕĆŽ͘



*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD



ƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůĂůŝŶŚĂĚĂĐŽŵƐƵĂŵŝƐƐĆŽ͕ǀŝƐĆŽĞǀĂůŽƌĞƐ͕ǀĞŵĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĂƉƌŝŵŽƌĂŶĚŽƐĞƵƐ
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ Ğ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ ŐĂƌĂŶƚŝƌ Ž ĂůŝŶŚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵ ĂƐ
ŵĞůŚŽƌĞƐƉƌĄƚŝĐĂƐ͕ĞŐĂƌĂŶƚŝŶĚŽƚƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĞĠƚŝĐĂ͕ŶĂŐĞƐƚĆŽĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚĂƐĐŽŵƐĞƵƐ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂůƵŶŽƐ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞƉŽĚĞƌƉƷďůŝĐŽ͕ǀŝƐĂŶĚŽŐĂƌĂŶƚŝƌĂĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĞŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞĞŵ
ƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐƐĞƵƐŶĞŐſĐŝŽƐ͘
 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐŽŶƚĂ ĐŽŵ ĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ /ŶƚĞƌŶĂ Ğ ŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ ƋƵĞ ĐŽŵ ƌĞƉŽƌƚĞ ă ůƚĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĆŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉŽƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞŵŝƚŝŐĂƌ ƌŝƐĐŽƐ͕ ĂƉƌŝŵŽƌĂƌŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐ ĞƌĞĂůŝǌĂƌ
ĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ͕ ŐĂƌĂŶƚŝŶĚŽ Ă ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŶĂ ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ
ĚĞĐŝƐƁĞƐ͘
KŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĠĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƐĞŝƐŵĞŵďƌŽƐĞƵŵĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ŽƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞĞƋƵŝůŝďƌĂƌĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽĐŽŶĨůŝƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
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KƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĐŽŵŝƚġƐͬĐŽŵŝƐƐƁĞƐ ĨŽƌĂŵ ĐƌŝĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƉŽŝĂƌ ĂƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ǀŝƐĂŶĚŽŽĂůŝŶŚĂŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƚŝĐŽƐĞĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐďŽĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂŶĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͗
;ŝͿ

KŽŵŝƚġĚĞƚŝĐĂĞŵWĞƐƋƵŝƐĂĠǀŝŶĐƵůĂĚŽăŽŵŝƐƐĆŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƚŝĐĂĞŵWĞƐƋƵŝƐĂʹ
KEW͘ ŽŵƉŽƐƚŽ ƉŽƌ ŵĞŵďƌŽƐ ƋƵĞ ĂƚƵĂŵ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ Ğ
ŵƵůƚŝƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů͕ĞůĞƚĞŵĐŽŵŽĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĨĞŶĚĞƌŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĚĂ
ƉĞƐƋƵŝƐĂ Ğŵ ƐƵĂ ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞ Ğ ĚŝŐŶŝĚĂĚĞ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂĚĞŶƚƌŽĚĞƉĂĚƌƁĞƐĠƚŝĐŽƐ;ZĞƐ͘E^ŶǑϰϲϲͬϮϬϭϮͿ͘

;ŝŝͿ

ŽŵŝƐƐĆŽĚĞƚŝĐĂŶĂhƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞŶŝŵĂŝƐĚĞƐƚŝŶĂͲƐĞĂĂǀĂůŝĂƌ͕ƐŽďŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ
ĠƚŝĐŽ Ğ ůĞŐĂů͕ ƚŽĚĂ Ğ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ ŽƵ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů ƋƵĞ
ĞŶǀŽůǀĂ Ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĂŶŝŵĂŝƐ ǀŝǀŽƐ ŶĆŽͲŚƵŵĂŶŽƐ͕ ƐŽď Ă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞŐƵŝŶĚŽĞƉƌŽŵŽǀĞŶĚŽĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ
ƉĂƌĂƉĞƐƋƵŝƐĂĞĞŶƐŝŶŽĞŶǀŽůǀĞŶĚŽƚĂŝƐĂŶŝŵĂŝƐ͘



 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƚĂŵďĠŵ ƉŽƐƐƵŝ Ƶŵ ĂŶĂů ĚĞ ĞŶƷŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ž ĐŽŶƚĂƚŽ ĚŝƌĞƚŽ ĚŽƐ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞƉĂƌĐĞŝƌŽƐĚĞŶĞŐſĐŝŽĐŽŵĂĄƌĞĂĚĞŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ƉŽĚĞŶĚŽƌĞƉŽƌƚĂƌ
ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ŶĂƐ ƋƵĂŝƐ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ Ğ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĠƚŝĐŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞƐƚĞũĂŵ ƐĞŶĚŽ ǀŝŽůĂĚŽƐ ŽƵ
ĐŽůŽĐĂĚŽƐĞŵƌŝƐĐŽ͕ŽŶĚĞƚŽĚĂƐĂƐĚĞŶƷŶĐŝĂƐƐĆŽƚƌĂƚĂĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂƐŝŐŝůŽƐĂ͕ŝŵƉĂƌĐŝĂůĞĂŶƀŶŝŵĂ͘K
ĂŶĂů
ĚĞ
ĞŶƷŶĐŝĂƐ
ƉŽĚĞ
ƐĞƌ
ĂĐĞƐƐĂĚŽ
ƉĞůŽ
ĞŶĚĞƌĞĕŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĂŶĂůĚĞĚĞŶƵŶĐŝĂƐ͘ĐŽŵ͘ďƌͬĐƌƵǌĞŝƌŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůͬĚŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵƚŽĚŽƐŽƐƐŝƚĞƐĚĂƐ
/ŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐŶĂĂďĂ͞ĨĂůĞĐŽŶŽƐĐŽ͘͟



5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDO



 ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ƐŽĐŝĂů Ġ ƉĂƌƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĂ ǀŝƐĆŽ Ğ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĂ ƌƵǌĞŝƌŽ ĚŽ ^Ƶů͕ ƉŽŝƐ Ă
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞŶƚĞŶĚĞƋƵĞĂĞǆĐĞůġŶĐŝĂĂĐĂĚġŵŝĐĂƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐĞ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽƐ Ġ Ž ŵĂŝŽƌ ůĞŐĂĚŽ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ Ğ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ Ă ĞƐƚĞ
ƉƌŽũĞƚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽďĞŵͲƐƵĐĞĚŝĚŽ͕ŵĂŶƚĞŵĂĕƁĞƐĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐăĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞŶŽ
ĞŶƚŽƌŶŽĚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵĂŵƉůŽĂůĐĂŶĐĞƐŽĐŝĂů͘
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ŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƐƐĞƉƌŝŶĐşƉŝŽ͕ŵĂŶƚĠŵĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĞƉĂƌĐĞƌŝĂƐĐŽŵŽƐƐĞƚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽ͕ƉƌŝǀĂĚŽ
ĞĐŽŵŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕ƉƌŽũĞƚŽƐĞĂĕƁĞƐĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄƌĞĂƐ͘dĂŝƐ
ƉĂƌĐĞƌŝĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵĂǀŝǀġŶĐŝĂƉƌĄƚŝĐĂĚŽĂůƵŶŽĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĂĨƵƚƵƌĂĄƌĞĂĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕
ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽƐƵĂŝŶƐĞƌĕĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘
ŶƚƌĞŽƐĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐăĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĐŝƚĂŵŽƐŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͗ŽŵƉůĞǆŽ
ǀĞƚĞƌŝŶĄƌŝŽ͕ůşŶŝĐĂƐĚĞ&ŝƐŝŽƚĞƌĂƉŝĂ͕EƵƚƌŝĕĆŽ͕WƐŝĐŽůŽŐŝĂĞKĚŽŶƚŽůŽŐŝĂ͕EƷĐůĞŽĚĞWƌĄƚŝĐĂƐ:ƵƌşĚŝĐĂƐ͕
EƷĐůĞŽĚĞĐĞƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ĂůĠŵĚŽEƷĐůĞŽĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ŝƐĐĂůĞWůĂŶƚĆŽ&ŝƐĐĂů͘ZĞƐƐĂůƚĂͲƐĞĂŝŶĚĂĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐƉŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐĐƵƌƐŽƐŶŽŝĂĚĂZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ^ŽĐŝĂů͘
Ɛ ůşŶŝĐĂƐͲƐĐŽůĂƐ ĚĞ &ŝƐŝŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ DĞĚŝĐŝŶĂ sĞƚĞƌŝŶĄƌŝĂ Ğ KĚŽŶƚŽůŽŐŝĂ͕ ƉƌĞƐƚĂŵ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ă
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͕ ĐƵŝĚĂŶĚŽ ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ Ğ ĂŶŝŵĂŝƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĞǆĂŵĞƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĕĆŽ͕ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂŝƐ͕
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĨşƐŝĐŽƐĞĞŵŽĐŝŽŶĂŝƐ͕ĞŵĂŵďŝĞŶƚĞƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐĞƌŝŐŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵ ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽƌĂƐ Ğ ƉĞůŽƐ ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ ƐĞŵƉƌĞ ĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƐ ƉĞůŽƐ
ŵĞƐƚƌĞƐĞĚŽƵƚŽƌĞƐ͘
EŽƐ EƷĐůĞŽƐ ĚĞ ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ WƌĄƚŝĐĂ :ƵƌşĚŝĐĂ Ğ ƐƚƵĚŽ Ğ ƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ WƐŝĐŽůſŐŝĐŽ ʹ EW͕ ƐĆŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ ƉƌŽũĞƚŽƐ Ğ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ŵĞůŚŽƌĂƌ ŵŽĚĞůŽƐ Ğ ŵĠƚŽĚŽƐ ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂƐ͕
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĞĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĐŽŵƌĞĨůĞǆŽŶĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͘
ƐƐĞƐƐŽƌŝĂĚĞǆƚĞŶƐĆŽƉƌĞŽĐƵƉĂĚĂĐŽŵĂŝŶĐůƵƐĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĞŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ƉŽƐƐƵŝ Ƶŵ ƐĞƌǀŝĕŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚŽƐ ĞƐƚĄŐŝŽƐ ƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽƐ ƋƵĞ
ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ Ğŵ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ ĚĂ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů Ğ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐƐŽ ŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘

EŽŽŵƉůĞǆŽƐƉŽƌƚŝǀŽ͕ŚĄŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĞƐƉŽƌƚŝǀĂƐƉĂƌĂƚŽĚĂƐĂƐŝĚĂĚĞƐ͕ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐŽƵŶĆŽ͕ŽŶĚĞ
ƉŽĚĞƌĆŽ ƉƌĂƚŝĐĂƌ ŶĂƚĂĕĆŽ͕ ŚŝĚƌŽŐŝŶĄƐƚŝĐĂ͕ ŵƵƐĐƵůĂĕĆŽ͕ ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ ŐŝŶĄƐƚŝĐĂ͕ ĨƵƚƐĂů͕
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŝƌĐĞŶƐĞƐ Ğ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĨşƐŝĐĂ͕ ŽŶĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ Ğ ŝŶƐƚƌƵƚŽƌĞƐ ĞƐƚĆŽ ă ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ƉĂƌĂ
ŽƌŝĞŶƚĂƌĂƚŽĚŽƐƋƵĂŶƚŽăĂƚŝǀŝĚĂĚĞĨşƐŝĐĂŽƵĞƐƉŽƌƚĞŵĂŝƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉĂƌĂĐĂĚĂƵŵ͘
ŵƉƌĞƐĂ:ƷŶŝŽƌ͕ƵŵĂĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽĐŝǀŝůĐƌŝĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂƌƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂĂĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞ
ǀĄƌŝŽƐƉŽƌƚĞƐĞŵĚŝǀĞƌƐĂƐĄƌĞĂƐĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞĨŽƌŶĞĐĞƐŽůƵĕƁĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞŵĚŝǀĞƌƐĂƐĄƌĞĂƐ
ƋƵĞǀĆŽĂůĠŵĚŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚŽƉƌŽďůĞŵĂĞĐŚĞŐĂŵăŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͕ƋƵĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵ
ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐŵĞƐŵĂƐĞĂƵǆŝůŝĂŵŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕
ƉŽƌǀĂůŽƌĞƐŵƵŝƚŽĂďĂŝǆŽĚŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽĞĂŝŶĚĂĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐƉŽƌĂůƵŶŽƐĚĞĐƵƌƐŽƐĚĞŐƌĂĚƵĂĕĆŽ͘
ŵƌĞůĂĕĆŽăƐĂĕƁĞƐǀŽůƚĂĚĂƐăƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂů͕ƚĂŝƐĐŽŵŽŝŶĐůƵƐĆŽƐŽĐŝĂů͕ĚŝƌĞŝƚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ
Ğ ƌĞůĂĕƁĞƐ ĠƚŶŝĐŽͲƌĂĐŝĂŝƐ͕ Ă ƌƵǌĞŝƌŽ ĚŽ ^Ƶů ƚĞŵ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽ ĞƐĨŽƌĕŽƐ ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚĞƌ ƚĂŝƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ͕ƋƵĞĞƐƚĆŽƌĞĨůĞƚŝĚŽƐĚĞƐĚĞĂĐŽŶĐĞƉĕĆŽĚĞĐƵƌƐŽƐŶŽƐWƌŽũĞƚŽƐWĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĂƚĠĂƐ
ŝŶƷŵĞƌĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĐŽŵ Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƐƌĞůĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞĂŝŶĐůƵƐĆŽŶĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĄƌĞĂƐĚĞƐƵĂĂƚƵĂĕĆŽĞŶƋƵĂŶƚŽ
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞĞŶƐŝŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
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KƐWƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞǆƚĞŶƐĆŽŝŶƚĞŐƌĂŵƉƌŽũĞƚŽƐĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂŶĂƐĄƌĞĂƐĚĂ
ƐĂƷĚĞ͕ ĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌŝƐŵŽ͕ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌĂƐ͕ ƉƌŝŵĂŶĚŽ
ƉĞůĂĨŽƌŵĂĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂůĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĐŽŵŽĐŝĚĂĚĆŽƐĞƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ĞĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͘
ŽŵŽ Ž WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ ƐƉĞĐŝĂů ʹ WZK^W͕ ǀŽůƚĂĚŽ ĂŽ ƉƷďůŝĐŽ ĐŽŵ ĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂƐ ĨşƐŝĐĂƐĞ
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂŝƐ ƋƵĞ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ƉŽƌ ĂůƵŶŽƐ ĚĂ ŐƌĂĚƵĂĕĆŽ͕ ǀŝƐĂ ƋƵĞďƌĂƌ
ďĂƌƌĞŝƌĂƐĚŽƉƌĞĐŽŶĐĞŝƚŽŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘KWƌŽŐƌĂŵĂƐƉĞƌĂŶĕĂZĞŶŽǀĂĚĂ͕ƋƵĞĠƵŵĂĂũƵĚĂĞǆƚĞƌŶĂ
ƉĂƌĂ ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ͕ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ƉĞƋƵĞŶŽƐ ƌĞƉĂƌŽƐ Ğŵ ƐƵĂƐ ĐĂƐĂƐ͘ K
WƌŽŐƌĂŵĂƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůĞŵ&ŽƌŵĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŽƐĞƐƉĂĕŽƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĚŽĐƵƌƐŽĚĞĚƵĐĂĕĆŽ&şƐŝĐĂ
ĞŵĂŵďŝĞŶƚĞƐĚĞŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌŶĂĞĞǆƚĞƌŶĂƉĂƌĂĂƉƌĄƚŝĐĂĚĞůĂǌĞƌ͕ĞƐƉŽƌƚĞƐ
ĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĨşƐŝĐĂƐ͘
EŽĂŶŽĚĞϮϬϭϴ͕ŽƚŽƚĂůĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐƉĞůŽƐĂůƵŶŽƐŶŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉƌŽũĞƚŽƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĐŝƚĂĚŽƐƚŽƚĂůŝǌĂƌĂŵϭϱϴ͘Ϭϭϴ͘
 ƌƵǌĞŝƌŽ ĚŽ ^Ƶů ƉŽƐƐƵŝ ƉĂƌĐĞƌŝĂ ĐŽŵ Ž ĞŶƚƌŽ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ŵƉƌĞƐĂ ƐĐŽůĂ ʹ / Ğ ŽƵƚƌĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŵ ĂĕƁĞƐ ǀŽůƚĂĚĂƐ Ă ĞŵƉƌĞŐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĨŽƌƚĂůĞĐĞŶĚŽ ƐƵĂ ŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ă
ĞŵƉƌĞŐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ŵŝůŚĂƌĞƐ ĚĞ ũŽǀĞŶƐ ƉĞůŽ ƉĂşƐ͕ ĞǆƉĂŶĚŝŶĚŽ ƐƵĂ ĂƚƵĂĕĆŽ Ğŵ ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽ Ğ
ŝŶǀĞƐƚŝŶĚŽĞŵƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͘
ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ŽWŽƌƚĂůKƌŝĞŶƚĂ͕ƚƌĂǌĚŝǀĞƌƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄƌĞĂƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽ
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ Ƶŵ 'ƵŝĂ ĚĞ WƌŽĨŝƐƐƁĞƐ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƚĞƐƚĞ ǀŽĐĂĐŝŽŶĂů͕ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ
ĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ;ƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽ͕ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞƐĐŽŶƚŽƐ͕ ĐŽŶǀġŶŝŽƐͿ Ğ ŽƐ
ŵĞŝŽƐĚĞĞƐƚƵĚŽ͕ĐŽŵŵƵŝƚŽƐĞͲŽŽŬƐŐƌĂƚƵŝƚŽƐĐŽŵŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĚŝĐĂƐĞŶŽƚşĐŝĂƐƐŽďƌĞŽŵĞƌĐĂĚŽ
ĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘
ůĠŵĚĞƚŽĚĂƐĞƐƐĂƐĂĕƁĞƐ͕ĂƌƵǌĞŝƌŽĚŽ^ƵůƌĞĂůŝǌĂĞǀĞŶƚŽƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂů͕ƚĠĐŶŝĐĂ
Ğ ĂƌƚşƐƚŝĐĂ͕ ŽŶĚĞ ŽƐ ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ ƚġŵ Ă ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌ͕ ŝŶƚĞŐƌĂƌ Ğ ĂƉƌŝŵŽƌĂƌ ƐƵĂ
ĨŽƌŵĂĕĆŽŶĂĞĚƵĐĂĕĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ůŐƵŶƐĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĞǀĞŶƚŽƐƐĆŽĂ͞^ĞŵĂŶĂƵůƚƵƌĂů͕͟ƵŵĂĂŐĞŶĚĂ
ƌĞĐŚĞĂĚĂĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĚĂŶĕĂ͕ŵƷƐŝĐĂ͕ƚĞĂƚƌŽĞĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐ͕Ž͞ŝĂĚĂZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ^ŽĐŝĂů͕͟
ƋƵĞ ĞŵϮϬϭϵ ĨĞǌϭ͘ϴϱϲĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĠŵƵŝƚŽ ŵĂŝƐ ƋƵĞ ƵŵƉƌŽƚŽĐŽůŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͖Ġ ƵŵŵĞŝŽĚĞ
ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ Ž ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐŽŵ Ă ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ ĂŽ ŽĨĞƌĞĐĞƌ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ŶĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĂ
ƐĂƷĚĞ͕ŶĞŐſĐŝŽƐ͕ĞǆĂƚĂƐ͕ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĞŚƵŵĂŶĂƐ͕ĞĂ͞^ĞŵĂŶĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͕͟ĐŽŵŽďũĞƚŝǀŽ
ĚĞ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌ ĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐ Ğ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĕĆŽ ŶŽ ĞƐƉĂĕŽ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽ Ğŵ ƚŽƌŶŽ ĚĞ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂƐ͕ƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵǀŝŽůĂĕƁĞƐĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕ĐƵůƚƵƌĂŝƐĞĠƚŝĐŽƐ͘
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3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWR



EĂ ƌƵǌĞŝƌŽ ĚŽ ^Ƶů͕ Ž ĞƐƚşŵƵůŽ Ğ Ă ǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ž ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ ă /ŶŝĐŝĂĕĆŽ
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ŵĞƐƚƌĂĚŽĞϭϭĚĞĚŽƵƚŽƌĂĚŽ͘



$XGLWRULD,QGHSHQGHQWH
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ZĞƉŽƌƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ;͞/&Z^͟Ϳ͕ĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ;͞/^͟Ϳ͘EŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞϮϬϭϴ͕ŽƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĨŽƌĂŵ
ĚĞZΨϭ͕ϲŵŝůŚĆŽĞZΨϭŵŝůŚĆŽ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͗
;ĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐͿ
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ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDŶǑϯϴϭͬϬϯŝŶĨŽƌŵĂŵŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ
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ĨƵŶĕƁĞƐ ŐĞƌĞŶĐŝĂŝƐ͖ Ğ ;ĐͿ ŶĆŽ ƉƌĞƐƚĂƌ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ƉƌŽŝďŝĚŽƐ
ƉĞůĂƐŶŽƌŵĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŶĆŽĨŽƌĂŵŽďũĞƚŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ
ŽƵƌĞǀŝƐĆŽƉĞůŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘
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 ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĂ ƌƵǌĞŝƌŽ ĚŽ ^Ƶů ĚĞĐůĂƌĂ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ŶǑ ϰϴϬ͕ ĚĂƚĂĚĂ ĚĞ ϳ ĚĞ
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͕ƋƵĞƌĞǀŝƐŽƵ͕ĚŝƐĐƵƚŝƵĞĐŽŶĐŽƌĚŽƵ;ŝͿĐŽŵŽĐŽŶƚĞƷĚŽĞĂƐŽƉŝŶŝƁĞƐĞǆƉƌĞƐƐĂƐ
ŶŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƌŶƐƚΘzŽƵŶŐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĞŵŝƚŝĚŽĞŵϮϳĚĞŵĂƌĕŽĚĞ
ϮϬϮϬ͖Ğ;ŝŝͿĐŽŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽ
ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͘
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 ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ƌƵǌĞŝƌŽ ĚŽ ^Ƶů ĂŐƌĂĚĞĐĞ ƉŽƌ ƚŽĚĂ Ă ĐŽŶĨŝĂŶĕĂ ĚĞ ƐĞƵƐ ĂůƵŶŽƐ͕ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉŽƌƚŽĚŽŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝŵĞŶƚŽĚŝƐƉĞŶƐĂĚŽĂŽ
ůŽŶŐŽĚŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͘
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$


'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV

GHGH]HPEURGHH



ËQGLFH



5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV

'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDV

%DODQoRVSDWULPRQLDLV
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRV
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D
'HPRQVWUDo}HVGRVYDORUHVDGLFLRQDGRV
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos
Administradores e Acionistas da

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Cruzeiro do Sul
(GXFDFLRQDO6$ ³&RPSDQKLD´ LGHQWLILFDGDVFRPRFRQWURODGRUDHFRQVROLGDGRUHVSHFWLYDPHQWH
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Cruzeiro
do Sul Educacional S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
LQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGHDFRUGRFRPRV
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo,
a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os
resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
1yVFXPSULPRVDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHVFULWDVQDVHomRLQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRU
SHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV´LQFOXLQGRDTXHODVHP
relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas
nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles
executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.
Reconhecimento de receita
As receitas da Companhia e suas controladas são originadas substancialmente pela prestação de
serviços de cursos de ensino superior (graduação e pós-graduação). Os valores da receita são
reconhecidos quando os serviços foram prestados, conforme critérios de reconhecimento de receita
incluídos na Nota Explicativa 2.19. A Companhia e suas controladas possuem controles manuais e
controles automatizados, que são realizados diariamente para registrar e monitorar o reconhecimento
da receita dentro do adequado período contábil associado à prestação do serviço. Em função da
relevância dos valores envolvidos, volume de transações e natureza de suas operações, o assunto foi
considerado significativo para a nossa auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Como parte dos nossos procedimentos de auditoria, dentre outros:
x Analisamos a adequação do momento do reconhecimento da receita para uma amostra de
transações incorridas no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, considerando as datas
efetivas da prestação dos serviços, além de discussões sobre eventuais variações nos montantes
da receita reconhecida no exercício as quais se apresentem de forma distinta às nossas
expectativas;
x Realizamos testes para uma amostra de mensalidades provenientes de alunos FIES e a
comprovação da adesão do aluno ao programa de financiamento, além da análise da regularidade
dos contratos. Verificamos se as correspondentes receitas foram registradas no período adequado,
tendo em vista a confirmação (aprovação) do financiamento pelo FNDE;
x Analisamos uma amostra dos relatórios auxiliares de faturamento e respectivas reconciliações com
os registros contábeis;
2
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x Efetuamos testes, para uma amostra, dos critérios de reconhecimento de receita referente aos
VHUYLoRVSUHVWDGRVSUy[LPRVGDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDO ³WHVWHGHFRUWHGD
UHFHLWD´ 
x Efetuamos testes dos controles internos implementados pela administração que suportam os
processos de reconhecimento de receitas, incluindo, dentre outros, controles operacionais para o
cadastro de alunos, renegociação de recebíveis, reativação e renovação de matrículas;
x Efetuamos testes e inspeção de documentos que evidenciam as transações de receitas com
alunos, em bases amostrais, incluindo: a) contratos de serviços firmados pelos alunos; b)
documentações exigidas nas políticas da Companhia para cadastramento do aluno; c)
comprovantes de liquidação de boletos de matrícula, mensalidades e acordos; e d) relatórios de
frequência de alunos;
x Realizamos, para uma amostra, testes de liquidação subsequente para os valores de mensalidade
faturados;
x Avaliamos a adequação das respectivas divulgações da Companhia sobre os critérios de
reconhecimento da receita e montantes envolvidos.
Com base nos procedimentos de auditoria efetuados sobre as receitas da Companhia e de suas
controladas, consideramos que os critérios e premissas de reconhecimento de receita adotados pela
administração, assim como as respectivas divulgações na Nota Explicativa nº 26, são aceitáveis, no
contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Avaliação de redução ao valor recuperável do ágio
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 11, em 31 de dezembro de 2019 os ativos da Companhia e
de suas controladas contemplavam o reconhecimento de ágios por expectativa de rentabilidade futura
gerados em aquisições no montante de R$ 665.495 mil. O valor recuperável do ágio é analisado
anualmente nos termos das práticas contábeis aplicadas no Brasil e das normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS). A avaliação e a necessidade ou não de registro de provisão para perda ao
valor recuperável é suportada por estimativas de rentabilidade futura baseadas no plano de negócios
e orçamento preparados pela Companhia e aprovados em seus níveis de governança.
Devido à relevância do valor do ágio, às incertezas inerentes ao processo de determinação das
estimativas de fluxos de caixa futuros descontados a valor presente, e pelo impacto que eventuais
alterações das premissas de taxas de desconto e de crescimento das vendas no período de projeção
e na perpetuidade poderia gerar nos valores registrados nas demonstrações financeiras,
consideramos esse assunto significativo para nossa auditoria.

3
354

Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Como parte dos nossos procedimentos de auditoria, dentre outros:
x Envolvemos nossos profissionais especialistas em avaliação para nos auxiliar nas análises sobre as
projeções de resultados e avaliação de redução ao valor recuperável do ágio registrado;
x Analisamos a metodologia e as premissas utilizadas pela administração na elaboração das
projeções de resultados;
x Efetuamos teste matemático das projeções de resultados;
x Efetuamos análise da consistência entre os dados utilizados na elaboração das projeções de
resultados e os dados contábeis, quando aplicável;
x Confirmamos que as informações utilizadas na elaboração das projeções de resultados são
derivadas do plano de negócios da Companhia aprovado pelos responsáveis pela governança; e
x Avaliamos as divulgações da Companhia quanto aos testes de recuperabilidade do ágio por
rentabilidade futura.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a avaliação de redução ao
valor recuperável do ágio registrado, que está consistente com a avaliação da administração,
consideramos que os critérios e premissas de avaliação de redução ao valor recuperável adotados
pela administração, assim como as respectivas divulgações na Nota Explicativa nº 11, são aceitáveis,
no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos
As controladas da Companhia, quando aplicável, reconheceram imposto de renda e contribuição
social diferidos ativos sobre diferenças temporárias, prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social, na extensão em que haja lucro tributável futuro, conforme detalhado na Nota Explicativa nº 25.
Em 31 de dezembro de 2019, o montante de imposto diferido ativo líquido era de R$ 64.847 mil.
Esse assunto foi considerado um dos principais assuntos de auditoria devido à subjetividade e
julgamento na estimativa de lucro tributável futuro, que considera projeções de resultados elaboradas
e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Como parte dos nossos procedimentos de auditoria, dentre outros:
x Analisamos o cálculo dos impostos diferidos ativos, com o auxílio de nossos especialistas em
impostos;
x Com o auxílio de nossos especialistas em avaliação:
x Analisamos, de uma forma geral, as projeções de resultados, elaboradas pela administração da
Companhia, que suportam a realização futura dos impostos diferidos ativos;
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x Analisamos a adequação da metodologia e das premissas utilizadas pela administração na
elaboração das projeções de resultados;
x Efetuamos teste matemático das projeções de resultados;
x Analisamos a consistência entre os dados utilizados na elaboração das projeções de resultados e
os dados contábeis, quando aplicável;
x Confirmamos que as informações utilizadas na elaboração das projeções de resultados são
derivadas do plano de negócios da Companhia aprovado pelos responsáveis pela governança; e
x Avaliamos a adequação das divulgações apresentadas pela Companhia.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o reconhecimento,
mensuração e recuperabilidade do imposto de renda diferido ativo mediante disponibilidade de lucros
tributáveis futuros, consideramos que os critérios e premissas de valor recuperável do imposto de
renda diferido ativo adotados pela administração, assim como as respectivas divulgações na Nota
Explicativa nº 25, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Adoção do pronunciamento técnico CPC 06(R2) (IFRS 16) - Operações de arrendamento
mercantil
A Companhia e suas controladas adotaram o CPC 06 (R2) (IFRS 16) a partir de 1º de janeiro de 2019
e divulgaram o impacto desta adoção em suas demonstrações financeiras do exercício findo em 31
de dezembro de 2019.
O CPC 06 (R2) (IFRS 16) estabelece alterações no tocante aos princípios para o reconhecimento,
mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os
arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo no seu balanço
patrimonial. Na data de início de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar
os pagamentos (um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o ativo
objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários devem
reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de
depreciação do ativo de direito de uso.
A Companhia e suas controladas optaram pela adoção da abordagem retrospectiva modificada, a
qual não exige a reapresentação dos valores correspondentes, e possibilita a adoção de expedientes
práticos. Portanto, a informação comparativa de 2018 que será apresentada em 2019 não será
reapresentada. A utilização desta abordagem impacta substancialmente os contratos de aluguel de
imóveis administrativos e campi mantidos até a adoção da norma como arrendamento mercantil
operacional. Consequentemente, a Companhia e suas controladas apresentam, conforme Nota
explicativa 2.21 e 14, em 31 de dezembro de 2019, um saldo de direito de uso e passivo de
arrendamento, de R$ 489.646 mil e R$ 513.611 mil (consolidado), e R$ 202.474 mil e R$ 215.800 mil
(controladora) representando 22% e 30% do total do ativo e passivo consolidado e representando
25% e 61% do ativo e passivo da controladora, respectivamente, nessa data.
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Esse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria, devido à magnitude dos valores
envolvidos e a avaliação envolver julgamentos significativos na determinação das premissas e
estimativas utilizadas para determinar o ativo de direito de uso e passivo de arrendamento mercantil.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) avaliação da adequação das políticas
contábeis de reconhecimento do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento mercantil da
Companhia; (ii) inspeção e análise dos contratos de arrendamento mercantil, em base amostral,
quanto a adequação a referida norma; (iii) teste, com base em amostras, dos valores mensurados de
direito de uso e passivo de arrendamento mercantil, ambos registrados pelo valor presente dos
pagamentos mínimos dos arrendamentos; e (iv) envolvimento de nossos profissionais especialistas
na análise da taxa de juros incremental calculada pela Companhia e suas controladas.
Baseados nos procedimentos de auditoria efetuados, consideramos que as políticas de
reconhecimento dos arrendamentos mercantis da Companhia e suas controladas, assim como as
respectivas divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos
de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia.
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração
do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
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Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
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Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais.
x Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

8
359

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Luciano Ferreira da Cunha
Contador CRC-1SP210861/O-2
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3DJDPHQWRGHREULJDo}HVSRUDTXLVLF}HVGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
$TXLVLomR*UXSR9HULWDVOtTXLGRGHFDL[DDGTXLULGR
$TXLVLomR*UXSR8QLSrOtTXLGRGHFDL[DDGTXLULGR
$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR
$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO
5HFHELPHQWRSHODYHQGDGHDWLYR
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR






$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 





&RQWURODGRUD
 





)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
'LYLGHQGRVSDJRV
3DJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
&DSWDomRGHGHErQWXUHV
3DJDPHQWRGHGHErQWXUHV
3DJDPHQWRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
3DUWHVUHODFLRQDGDV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$XPHQWR GHVFUHVFLPR OtTXLGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1RLQtFLRGRH[HUFtFLR
1RILPGRH[HUFtFLR
 
$XPHQWR GHVFUHVFLPR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


&RQVROLGDGR
 



  
  


  
  

  


  
  


  


  



  
  


  
  

  
  


  
  


  
  


  
















  





  





























$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

'HPRQVWUDo}HVGRVYDORUHVDGLFLRQDGRV
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 


&RQWURODGRUD







 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




5HFHLWDV
5HFHLWDVGHVHUYLoRV
3URYLVmRGHFUpGLWRVSDUDOLTXLGDomRGXYLGRVD
5HVXOWDGRVQmRRSHUDFLRQDLV
2XWUDVUHFHLWDV
,QVXPRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV
0DWHULDLVFRQVXPLGRV
2XWURVFXVWRVGHSURGXWRVHVHUYLoRVYHQGLGRV
(QHUJLDVHUYLoRVGHWHUFHLURVHRXWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
3HUGDQDUHDOL]DomRGHDWLYRV
5HWHQo}HV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
9DORUDGLFLRQDGROtTXLGRSURGX]LGRSHODHQWLGDGH
9DORUDGLFLRQDGRUHFHELGRHPWUDQVIHUrQFLD
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
$OXJXpLV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
9DORUDGLFLRQDGRDGLVWULEXLU
'LVWULEXLomRGRYDORUDGLFLRQDGR
(PSUHJDGRV
5HPXQHUDomRGLUHWDHHQFDUJRV
%HQHItFLRV
)*76
,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV
)HGHUDLV
(VWDGXDLV
0XQLFLSDLV
5HPXQHUDomRGHFDSLWDLVGHWHUFHLURV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
$OXJXpLV
%ROVDGHHVWXGR
(VWXGDQWHVFDUHQWHVHGHVFRQWRV
/XFURGRH[HUFtFLR
5HVHUYDGHOXFURV
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV

&RQVROLGDGR

   
  
  
 
 







 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  


















  



    

 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
    

 
 

 
 
 
 














$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



 &RQWH[WRRSHUDFLRQDO

$&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$ ³&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO´RX³&RPSDQKLD´ pXPD
VRFLHGDGHDQ{QLPDFRPVHGHHP6mR3DXOR63ORFDOL]DGDQD5XD&HViULR*DOHQR±
7DWXDSp$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGLUHWDVHLQGLUHWDVWrPFRPRSULQFLSDLVDWLYLGDGHVD
DWXDomRQDSUHVWDomRGHHQVLQRHPWRGRVRVQtYHLVDDGPLQLVWUDomRGHDWLYLGDGHGHHGXFDomR
LQIDQWLOHQVLQRIXQGDPHQWDOPpGLRVXSOHWLYRSUpYHVWLEXODUVXSHULRUSURILVVLRQDOL]DQWHVSyV
JUDGXDomRFXUVRVOLYUHVHRXWUDVDWLYLGDGHVHGXFDFLRQDLVFRUUHODWDVRGHVHQYROYLPHQWRGRFXUVR
HPJHUDOHGHH[WHQVmRXQLYHUVLWiULDHSyVJUDGXDomRSRUPHLRSUHVHQFLDORXGHTXDOTXHU
VLVWHPDWHFQROyJLFRGHFRPXQLFDomRGHGDGRVGLUHWDPHQWHSDUDRVFRQVXPLGRUHVRXSRUPHLR
GHXPDUHGHGHSDUFHLURVUHFHSWRUHVGRVLQDOWHOHYLVLYRRXGHTXDOTXHURXWURVLVWHPDGH
WUDQVPLVVmRGHGDGRVRRIHUHFLPHQWRGHFXUVRVGHDSUHQGL]DJHPWUHLQDPHQWRJHUHQFLDOH
SURILVVLRQDOSUHSDUDWyULRVSDUDFDUUHLUDMXUtGLFDDWXDOL]DomRSURILVVLRQDOH[WHQVmRXQLYHUVLWiULD
HVSHFLDOL]DomRHPRQyJUDIRVDSUHVWDomRGHVHUYLoRGHSURPRomRHRUJDQL]DomRGHHYHQWRV
UHODFLRQDGRVDRVHWRUGHHGXFDomRHFXUVRVRGHVHQYROYLPHQWRHDDPSOLDomRGRFRQWH~GRGRV
FXUVRVGHSyVJUDGXDomRRIHUHFLGRVEHPFRPRRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVFXUVRVGHSyV
JUDGXDomRQDVGLYHUVDViUHDVGRFRQKHFLPHQWRPLQLVWUDGRVGHIRUPDWHOHSUHVHQFLDOjGLVWkQFLD
DSUHVWDomRGHVHUYLoRVUHODWLYDDFXUVRVLQFOXVLYHFXUVRVGHLGLRPDHGHPDLVDWLYLGDGHV
FRUUHODWDVDHGLomRGHPDWHULDOGLGiWLFROLYURVHGHPDLVDWLYLGDGHVFRUUHODWDVDJHVWmRGH
GLUHLWRVDXWRUDLVGHREUDVOLWHUiULDVDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHDVVHVVRULDFRQVXOWRULD
RULHQWDomRHDVVLVWrQFLDRSHUDFLRQDOHPJHVWmRHPSUHVDULDOQRVHWRUGHHGXFDomRHD
SDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHVQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDQDTXDOLGDGHGHVyFLDRXDFLRQLVWD
FRQWURODGRUDQRVHWRUGHHGXFDomR

(PGHGH]HPEURGHD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDOHVXDVFRQWURODGDVFRQWDYDPFRP
WUH]HLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRVXSHULRUVHQGR8QLYHUVLGDGHV&HQWURV8QLYHUVLWiULRVH)DFXOGDGHV
FLQFRFROpJLRVXPDKROGLQJHXPDHPSUHVDSDWULPRQLDOFRQIRUPHDEDL[R

x 8QLYHUVLGDGH&UX]HLURGR6XO6mR3DXOR±63
x 8QLYHUVLGDGH&LGDGHGH6mR3DXOR6mR3DXOR±63
x 8QLYHUVLGDGHGH)UDQFD)UDQFD±63
x &HQWUR8QLYHUVLWiULR0yGXOR&DUDJXDWDWXED±63
x &HQWUR8QLYHUVLWiULRGR'LVWULWR)HGHUDO%UDVtOLD±')
x &HQWUR8QLYHUVLWiULR1RVVD6HQKRUDGR3DWURFtQLR6DOWRH,WX±63
x )DFXOGDGH6mR6HEDVWLmR±6mR6HEDVWLmR±63
x )DFXOGDGH&DUDJXDWDWXED&DUDJXDWDWXED±63
x 6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6DQWD5LWD±56
x &(68&$±&RPSOH[RGH(QVLQR6XSGH&DFKRHULQKD±56
x 6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6mR%HQWR±56
x 6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6DQWD7HUH]D±56
x &ROpJLR&UX]HLURGR6XO6mR3DXOR±63
x &ROpJLR$OWR3DGUmR)UDQFD±63
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


x &ROpJLR6mR6HEDVWLmR6mR6HEDVWLmR±63
x &ROpJLR,WX,WX±63
x &ROpJLR6DOWR6DOWR±63
x *UXSR9HULWDV±56H
x *UXSR8QLSr±3%

6LWXDomRILQDQFHLUD±FODVVLILFDomRFRQWiELOHHYHQWRVVXEVHTXHQWHVUHODFLRQDGRV

$&RPSDQKLDGLVFXWLXFRPRVGHEHQWXULVWDVH$JHQWH)LGXFLiULRDFRQILUPDomRDSURYDomRGD
GHVFRQVLGHUDomRGRVHIHLWRVUHODFLRQDGRVDDGRomRGR,)56GRFiOFXORGRVFRYHQDQWVGD
'tYLGD/tTXLGD(%,7'$SDUDDH(PLVVmRGD$&()H(PLVVmRGD6(&,'WHQGRMi
REWLGRGRGHEHQWXULVWDGD(PLVVmRGD$&() HPERUDDGHEHQWXUHWHQKDVLGRUHVJDWDGD
DQWHFLSDGDPHQWHFRQIRUPHHYHQWRVVXEVHTXHQWHV HGD6(&,'DFRQILUPDomRHUHFHELGRD
VLQDOL]DomRGHFRQILUPDomRGDHPLVVmRGD$&()HVWDQGRDSHQDVHPIDVHGHIRUPDOL]DomR

1RWRFDQWHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVGD$&()FDVRRVGHEHQWXULVWDVQmRIRUPDOL]HPD
DSURYDomRSRGHUiVHUFRQVLGHUDGRGHVFXPSULPHQWRGRVFRYHQDQWVSHORQmRDWLQJLPHQWRGRV
LQGLFDGRUHVGH'tYLGD/tTXLGD(%,7'$GLUHLWRTXHSDUDVHUH[HUFtFLRGHSHQGHGHFRQYRFDomR
GH$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDVDVVHPEOHLDTXHGHOLEHUDUiVREUHDHYHQWXDOQmR
GHFUHWDomRGHYHQFLPHQWRGDVREULJDo}HV

1DHYHQWXDORFRUUrQFLDGRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGDV'HErQWXUHVD(PLVVRUDREULJRXVHD
UHVJDWDUDWRWDOLGDGHGDV'HErQWXUHVFRPRVHXFRQVHTXHQWHFDQFHODPHQWRPHGLDQWHR
SDJDPHQWRGR9DORU1RPLQDO8QLWiULRRXVDOGRGR9DORU1RPLQDO8QLWiULR

(PUD]mRGLVVRD&RPSDQKLDSDVVRXDDSUHVHQWDURYDORUWRWDOGDGtYLGDGHORQJRSUD]RUHODWLYD
jV'HErQWXUHVQRSDVVLYRFLUFXODQWH 5 FRPDLQFOXVmRWDPEpPGRVDOGRGD
(PLVVmRGD6(&,'HPIXQomRGHFOiXVXODGHFURVVGHIDXOWPHVPRFRPDDSURYDomRGD
LQWHUSUHWDomRUHIHUHQWHDR,)56D&RPSDQKLDHQWHQGHTXHQmRHVWiHPVLWXDomRGHFURVV
GHIDXOWHPUD]mRGDKLSyWHVHGRFiOFXORGDGtYLGD/tTXLGD(%,7'$QmRVHUXPDFRQGLomRGH
YHQFLPHQWRDQWHFLSDGRDXWRPiWLFRRTXDOGHSHQGHGH$VVHPEOHLDGRV'HEHQWXULVWDVSDUD
GHOLEHUDUHPHGHFODUDURXQmRSDUDFRQILJXUDomRGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR

(PGHFRUUrQFLDSULQFLSDOPHQWHGDDSUHVHQWDomRGRYDORUWRWDOGHVVDGtYLGDQRSDVVLYR
FLUFXODQWHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDSUHVHQWDUDPHPGHGH]HPEURGH
H[FHVVRGHSDVVLYRVFLUFXODQWHVVREUHDWLYRVFLUFXODQWHVQRPRQWDQWHGH5$
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVJHUDUDPIOX[RGHFDL[DSRVLWLYRGH5DWUDYpVGHVXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVGXUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHEHPFRPR
OLTXLGDUDPHPGHPDUoRGHD(PLVVmRGH'HErQWXUHVGD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO
HGDHPLVVmRGD$&()WRWDOL]DQGRRYDORUGH5FRPUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGD
HPLVVmRGHQRYDVGHErQWXUHV QRWD $&RPSDQKLDGLVS}HPDWXDOPHQWHGHOLQKDVGH
FUpGLWRVDSURYDGDVGHPpGLRDORQJRSUD]RVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVQRPRQWDQWHGH
5VHQGRTXH5MiIRLHIHWLYDPHQWHOLEHUDGRVHPPDUoRGH QRWD H
DGLFLRQDOPHQWHD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHEDVHDGDHPVXDVSURMHo}HVTXHVXDV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


RSHUDo}HVSDUDRVSUy[LPRVH[HUFtFLRVVHUmRVXILFLHQWHVSDUDFRQWLQXDUHPJHUDQGRIOX[RGH
FDL[DSRVLWLYRHFXPSULUDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVHILQDQFHLUDVLQFOXLQGRDTXHODVFRP
YHQFLPHQWRVHPFXUWRSUD]R

$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHFRPEDVHQDVXEVWkQFLDHFRQ{PLFDHWpFQLFDGR
DWXDOFHQiULRTXHHQYROYHDVUHIHULGDVIRUPDOL]Do}HVHPDQGDPHQWRKDMDYLVWDLQFOXVLYHTXHRV
'HEHQWXULVWDVMiHQYLDUDPFRPXQLFDomRTXHRVZDLYHUVMiHVWmRHPIDVHGHIRUPDOL]DomRD
FODVVLILFDomRFRQWiELOGRSDVVLYRHPTXHVWmRFRPRQmRFLUFXODQWHFRPRYLQKDVHQGRHIHWXDGR
DQWHULRUPHQWHDGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDULDPHOKRUDLQWHQomRGD$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDFRPUHVSHLWRjOLTXLGDomRIXWXUDGHVVHHQGLYLGDPHQWR

&DEHUHVVDOWDUTXHDWpHVVDGDWDDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVGDVGtYLGDVUHODFLRQDGDVDV
GHErQWXUHVFRQWLQXDPVHQGRFXPSULGDVLQWHJUDOPHQWH



 3ROtWLFDVFRQWiEHLV




$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVIRUDPHODERUDGDVFRPDSRLRHP
GLYHUVDVEDVHVGHDYDOLDomRXWLOL]DGDVQDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV$VHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
HQYROYLGDVQDSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPDSRLDGDVHPIDWRUHVREMHWLYRVH
VXEMHWLYRVFRPEDVHQRMXOJDPHQWRGD$GPLQLVWUDomRSDUDGHWHUPLQDomRGRYDORUDGHTXDGRD
VHUUHJLVWUDGRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV,WHQVVLJQLILFDWLYRVVXMHLWRVDHVVDVHVWLPDWLYDVH
SUHPLVVDVHVWmRVHQGRGLYXOJDGRVQD1RWD

$OLTXLGDomRGDVWUDQVDo}HVHQYROYHQGRHVVDVHVWLPDWLYDVSRGHUiUHVXOWDUHPYDORUHV
VLJQLILFDWLYDPHQWHGLYHUJHQWHVGRVUHJLVWUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHYLGRDR
WUDWDPHQWRSUREDELOtVWLFRLQHUHQWHDRSURFHVVRGHHVWLPDWLYD$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
UHYLVDPVXDVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVSHORPHQRVDQXDOPHQWH
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVIRUDPHODERUDGDVHHVWmRVHQGR
DSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOTXHFRPSUHHQGHPDV
GLVSRVLo}HVGDOHJLVODomRVRFLHWiULDSUHYLVWDVQD/HLQFRPDOWHUDo}HVGD/HLQ
H/HLQHRVSURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVLQWHUSUHWDo}HVHRULHQWDo}HV
HPLWLGRVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ³&3&´ DSURYDGRVSHOD&RPLVVmRGH
9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ TXHHVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGH
UHODWyULRILQDQFHLUR ³,)56´ HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ³,$6%´ 

$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVVmRDSUHVHQWDGDVHPPLOKDUHVGHUHDLV 5 TXHpDPRHGD
IXQFLRQDOHGHDSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPFRQFOXtGDVHDSURYDGDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
HPGHPDUoRGH

%DVHGHFRQVROLGDomR

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVVmRFRPSRVWDVSHODVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$HVXDVFRQWURODGDVDSUHVHQWDGDVDEDL[R


5D]mRVRFLDO

3DUWLFLSDomR'LUHWD
&HQWURGH(QVLQR8QLILFDGRGR'LVWULWR)HGHUDO/WGD ³8')´ 
6RFLHGDGH(PSUHViULDGH(QVLQR6XSHULRUGR/LWRUDO1RUWH/WGD
³0yGXOR´ 
6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO&LGDGHGH6mR3DXOR6$ ³8QLFLG´RX
³6(&,'´ 
$&()6$ 8QLIUDQ 

3DUWLFLSDomR,QGLUHWD
8QL&LGDGH7UXVWGH5HFHEtYHLV6$ ³7UXVW´ 
,QVWLWXLomRGH(QVLQR6mR6HEDVWLmR/WGD µ´)$66´ 
&ROpJLR6mR6HEDVWLmR±(GXFDomR,QIDQWLOH(QVLQR)XQGDPHQWDO
/WGD ³&ROpJLR6mR6HEDVWLmR´ 
6RFLHGDGHGH(GXFDomR1RVVD6HQKRUDGR3DWURFtQLR66/WGD
³&(8163´ 
9HULWDV(GXFDFLRQDO$3DUWLFLSDo}HV6$ ³9HULWDV´ 
&HVXFD&RPSOH[RGH(QVLQR6XSHULRU'H&DFKRHULQKD/WGD
³&HVXFD´ 
6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6mR%HQWR/WGD ³6mR%HQWR´ 
6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6DQWD5LWD/WGD ³6DQWD5LWD´ 
6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6DQWD7HUH]D/WGD
,3Ç(GXFDFLRQDO/WGD µ8QLSr´ 
,3Ç3DWULPRQLDO/WGD ³3DWULPRQLDO´ 
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%UDVLO





%UDVLO
%UDVLO


%UDVLO
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%UDVLO
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%UDVLO
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%UDVLO
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVFRPSUHHQGHPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDVXDVFRQWURODGDVHPGHGH]HPEURGH2FRQWUROHpREWLGRTXDQGRD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHVWLYHUHPH[SRVWDVRXWLYHUHPRGLUHLWRDUHWRUQRVYDULiYHLV
FRPEDVHHPVHXHQYROYLPHQWRFRPDLQYHVWLGDHWLYHUDFDSDFLGDGHGHDIHWDUHVWHVUHWRUQRV
SRUPHLRGRSRGHUH[HUFLGRHPUHODomRjFRQWURODGD

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGDVFRQWURODGDVVmRHODERUDGDVSDUDRPHVPRSHUtRGRGH
GLYXOJDomRTXHRGD&RPSDQKLD4XDQGRQHFHVViULRVmRIHLWRVDMXVWHVSDUDTXHDVSROtWLFDV
FRQWiEHLVILTXHPDOLQKDGDVFRPDVGD&RPSDQKLDXWLOL]DQGRSUiWLFDVFRQWiEHLVFRQVLVWHQWHV

2VDWLYRVSDVVLYRVHRUHVXOWDGRGHXPDFRQWURODGDDGTXLULGDRXDOLHQDGDGXUDQWHR
H[HUFtFLRVmRLQFOXtGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDSDUWLUGDGDWDHPTXH
D&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVREWLYHUHPRFRQWUROH

4XDQGRQHFHVViULRVmRHIHWXDGRVDMXVWHVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGDVFRQWURODGDV
SDUDDOLQKDUVXDVSROtWLFDVFRQWiEHLVFRPDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD7RGRVRV
DWLYRVHSDVVLYRVUHVXOWDGRVUHFHLWDVGHVSHVDVHIOX[RVGHFDL[DUHODFLRQDGRVFRP
WUDQVDo}HVHQWUHFRQWURODGDVVmRWRWDOPHQWHHOLPLQDGRVQDFRQVROLGDomR

$YDULDomRQDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGDFRQWURODGDVHPSHUGDGHH[HUFtFLRGHFRQWUROHp
FRQWDELOL]DGDFRPRWUDQVDomRSDWULPRQLDO

&RPELQDomRGHQHJyFLRV

&RPELQDo}HVGHQHJyFLRVVmRFRQWDELOL]DGDVDSOLFDQGRRPpWRGRGHDTXLVLomR2FXVWRGH
XPDDTXLVLomRpPHQVXUDGRSHODVRPDGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGDTXHpDYDOLDGDFRP
EDVHQRYDORUMXVWRQDGDWDGHDTXLVLomRHRYDORUGHTXDOTXHUSDUWLFLSDomRGHQmR
FRQWURODGRUHVQDDGTXLULGD3DUDFDGDFRPELQDomRGHQHJyFLRDDGTXLUHQWHGHYHPHQVXUDU
DSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVQDDGTXLULGDSHORYDORUMXVWRRXFRPEDVHQDVXD
SDUWLFLSDomRQRVDWLYRVOtTXLGRVLGHQWLILFDGRVQDDGTXLULGD&XVWRVGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVj
DTXLVLomRVmRFRQWDELOL]DGRVFRPRGHVSHVDTXDQGRLQFRUULGRV

$RDGTXLULUXPQHJyFLRD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVDYDOLDPRVDWLYRVHSDVVLYRV
ILQDQFHLURVDVVXPLGRVFRPRREMHWLYRGHFODVVLILFiORVHDORFiORVGHDFRUGRFRPRVWHUPRV
FRQWUDWXDLVDVFLUFXQVWkQFLDVHFRQ{PLFDVHDVFRQGLo}HVSHUWLQHQWHVQDGDWDGHDTXLVLomR
RTXHLQFOXLDVHJUHJDomRSRUSDUWHGDDGTXLULGDGHGHULYDWLYRVHPEXWLGRVH[LVWHQWHVHP
FRQWUDWRVKRVSHGHLURVQDDGTXLULGD

4XDOTXHUFRQWUDSUHVWDomRFRQWLQJHQWHDVHUWUDQVIHULGDSHODDGTXLUHQWHVHUiUHFRQKHFLGDDR
YDORUMXVWRQDGDWDGHDTXLVLomR$OWHUDo}HVVXEVHTXHQWHVQRYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomR
FRQWLQJHQWHFRQVLGHUDGDFRPRXPDWLYRRXFRPRXPSDVVLYRGHYHUmRVHUUHFRQKHFLGDVGH
DFRUGRFRPR&3&,)56,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


,QLFLDOPHQWHRiJLRpPHQVXUDGRFRPRVHQGRRH[FHGHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGD
HPUHODomRDRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRV DWLYRVLGHQWLILFiYHLVDGTXLULGRVOtTXLGRVHRV
SDVVLYRVDVVXPLGRV 6HDFRQWUDSUHVWDomRIRUPHQRUGRTXHRYDORUMXVWRGRVDWLYRVOtTXLGRV
DGTXLULGRVDGLIHUHQoDGHYHUiVHUUHFRQKHFLGDFRPRJDQKRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR

$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORiJLRpPHQVXUDGRSHORFXVWRGHGX]LGRGHTXDLVTXHU
SHUGDVDFXPXODGDVGRYDORUUHFXSHUiYHO3DUDILQVGHWHVWHGRYDORUUHFXSHUiYHORiJLR
DGTXLULGRHPXPDFRPELQDomRGHQHJyFLRVpDSDUWLUGDGDWDGHDTXLVLomRDORFDGRDFDGD
XPDGDVXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DGD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVTXHVHHVSHUD
VHMDPEHQHILFLDGDVSHODVVLQHUJLDVGDFRPELQDomRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHRXWURVDWLYRVRX
SDVVLYRVGDDGTXLULGDVHUDWULEXtGRVDHVWDVXQLGDGHV

4XDQGRXPiJLRIL]HUSDUWHGHXPDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DHXPDSDUFHODGHVWDXQLGDGH
IRUDOLHQDGDRiJLRDVVRFLDGRjSDUFHODDOLHQDGDGHYHVHULQFOXtGRQRFXVWRGDRSHUDomRDR
DSXUDUVHRJDQKRRXDSHUGDQDDOLHQDomR2iJLRDOLHQDGRQHVWDVFLUFXQVWkQFLDVpDSXUDGR
FRPEDVHQRVYDORUHVSURSRUFLRQDLVGDSDUFHODDOLHQDGDHPUHODomRjXQLGDGHJHUDGRUDGH
FDL[DPDQWLGD

7RGDVDVDTXLVLo}HVHIHWXDGDVIRUDPUHDOL]DGDVSHODDTXLVLomRLQWHJUDOGDVTXRWDVGDV
HPSUHVDVDGTXLULGDVRXVHMDVHPRHQYROYLPHQWRHFRQVHTXHQWHPHQWHQHFHVVLGDGHGH
PHQVXUDUDSDUWLFLSDomRQmRFRQWURODGRUDSHORVHXYDORUMXVWRRXSHODSDUWLFLSDomR
SURSRUFLRQDOGHQmRFRQWURODGRUHVVREUHRVDWLYRVOtTXLGRVLGHQWLILFiYHLVDSXUDGRVQDGDWD
GHDTXLVLomR

&ODVVLILFDomRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH

$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVDSUHVHQWDPDWLYRVHSDVVLYRVQREDODQoRSDWULPRQLDO
FRPEDVHQDVXDFODVVLILFDomRFRPRFLUFXODQWHRXQmRFLUFXODQWH8PDWLYRpFODVVLILFDGRQR
FLUFXODQWHTXDQGR

x (VSHUDVHTXHVHMDUHDOL]DGRRXSUHWHQGHVHTXHVHMDYHQGLGRRXFRQVXPLGRQRGHFXUVR
QRUPDOGRFLFORRSHUDFLRQDOGDHQWLGDGH
x (VWiPDQWLGRHVVHQFLDOPHQWHFRPRSURSyVLWRGHVHUQHJRFLDGR
x (VSHUDVHTXHVHMDUHDOL]DGRDWpPHVHVDSyVDGDWDGREDODQoR
x eFDL[DRXHTXLYDOHQWHGHFDL[D FRQIRUPHGHILQLGRQR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3&
,$6'HPRQVWUDomRGRV)OX[RVGH&DL[D DPHQRVTXHVXDWURFDRXXVRSDUD
OLTXLGDomRGHSDVVLYRVHHQFRQWUHYHGDGDGXUDQWHSHORPHQRVPHVHVDSyVDGDWDGR
EDODQoR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


7RGRVRVGHPDLVDWLYRVVmRFODVVLILFDGRVFRPRQmRFLUFXODQWHV8PSDVVLYRpFODVVLILFDGR
QRFLUFXODQWHTXDQGR

x (VSHUDVHTXHVHMDOLTXLGDGRGXUDQWHRFLFORRSHUDFLRQDOQRUPDOGDHQWLGDGH
x (VWiPDQWLGRHVVHQFLDOPHQWHSDUDDILQDOLGDGHGHVHUQHJRFLDGR
x 'HYHVHUOLTXLGDGRQRSHUtRGRGHDWpPHVHVDSyVDGDWDGREDODQoR
x $HQWLGDGHQmRWHPGLUHLWRLQFRQGLFLRQDOGHGLIHULUDOLTXLGDomRGRSDVVLYRGXUDQWHSHOR
PHQRVPHVHVDSyVDGDWDGREDODQoR

$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVFODVVLILFDPWRGRVRVGHPDLVSDVVLYRVQRQmRFLUFXODQWH

2VDWLYRVSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRFODVVLILFDGRVQRDWLYRQmRFLUFXODQWH

7ULEXWRV

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO±FRUUHQWHV

2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRFDOFXODGRV
FRPEDVHQDVDOtTXRWDVGHDFUHVFLGDGRDGLFLRQDOGHVREUHROXFURWULEXWiYHO
H[FHGHQWHGH5SDUDRLPSRVWRGHUHQGDHVREUHROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomR
VRFLDOVREUHROXFUROtTXLGR

2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOQDVVRFLHGDGHVTXHDGHULUDPDR35281,IRUDP
DSXUDGRVFRQVLGHUDQGRRVFULWpULRVHVWDEHOHFLGRVSHOD,QVWUXomR1RUPDWLYDGD5HFHLWD
)HGHUDOHVSHFLILFDPHQWHDSOLFiYHLVDR35281,HDSXUDGRFRQVLGHUDQGRROXFURGD
H[SORUDomRVREUHDVDWLYLGDGHVLVHQWDV

'HDFRUGRFRPD,QVWUXomR1RUPDWLYDGD5HFHLWD)HGHUDOQGH ,1
 DLQVWLWXLomRSULYDGDGHHQVLQRVXSHULRUFRPILQVOXFUDWLYRVRXVHPILQVOXFUDWLYRV
QmREHQHILFHQWHTXHDGHULUDR35281,QRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQGH
ILFDUiLVHQWDQDSURSRUomRGDRFXSDomRHIHWLYDGDVEROVDV 32(% GXUDQWHRSHUtRGRGH
YLJrQFLDGRWHUPRGHDGHVmRGRVVHJXLQWHVWULEXWRV&RQWULEXLomRSDUDR)LQDQFLDPHQWRGD
6HJXULGDGH6RFLDO &2),16 &RQWULEXLomRSDUDR3,63DVHS&RQWULEXLomR6RFLDOVREUHR
/XFUR/tTXLGR &6// H,PSRVWRVREUHD5HQGDGD3HVVRD-XUtGLFD ,53- $LVHQomRp
DSXUDGDDWUDYpVGROXFURGDH[SORUDomRREVHUYDQGRRGLVSRVWRGD,1

7ULEXWRVGLIHULGRV

7ULEXWRGLIHULGRVmRUHFRQKHFLGRVSDUDWRGDVDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVFUpGLWRVH
SHUGDVWULEXWiULDVQmRXWLOL]DGDVQDH[WHQVmRHPTXHVHMDSURYiYHOTXHROXFURWULEXWiYHO
HVWHMDGLVSRQtYHOSDUDTXHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVSRVVDPVHUUHDOL]DGDVH
FUpGLWRVHSHUGDVWULEXWiULDVQmRXWLOL]DGDVSRVVDPVHUXWLOL]DGRVH[FHWR

x 4XDQGRRDWLYRILVFDOGLIHULGRUHODFLRQDGRFRPDGLIHUHQoDWHPSRUiULDGHGXWtYHOpJHUDGR
QRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGRDWLYRRXSDVVLYRHPXPDWUDQVDomRTXHQmRpXPD


375





&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


FRPELQDomRGHQHJyFLRVHQDGDWDGDWUDQVDomRQmRDIHWDQHPROXFURFRQWiELOQHPR
OXFURWULEXWiYHORXSUHMXt]RILVFDO

x 6REUHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVDVVRFLDGDVFRPLQYHVWLPHQWRVHP
FRQWURODGDVDWLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVVRPHQWHQDH[WHQVmRHPTXHIRU
SURYiYHOTXHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVVHMDPUHYHUWLGDVQRIXWXURSUy[LPRHROXFUR
WULEXWiYHOHVWHMDGLVSRQtYHOSDUDTXHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSRVVDPVHUXWLOL]DGDV

2YDORUFRQWiELOGRVDWLYRVILVFDLVGLIHULGRVpUHYLVDGRHPFDGDGDWDGREDODQoRHEDL[DGRQD
H[WHQVmRHPTXHQmRpPDLVSURYiYHOTXHOXFURVWULEXWiYHLVHVWDUmRGLVSRQtYHLVSDUDSHUPLWLU
TXHWRGRRXSDUWHGRDWLYRILVFDOGLIHULGRYHQKDDVHUXWLOL]DGR$WLYRVILVFDLVGLIHULGRV
EDL[DGRVVmRUHYLVDGRVDFDGDGDWDGREDODQoRHVmRUHFRQKHFLGRVQDH[WHQVmRHPTXHVH
WRUQDSURYiYHOTXHOXFURVWULEXWiYHLVIXWXURVSHUPLWLUmRTXHRVDWLYRVILVFDLVGLIHULGRVVHMDP
UHFXSHUDGRV

$WLYRVHSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRPHQVXUDGRVjWD[DGHLPSRVWRTXHpHVSHUDGDGHVHU
DSOLFiYHOQRDQRHPTXHRDWLYRVHUiUHDOL]DGRRXRSDVVLYROLTXLGDGRFRPEDVHQDVWD[DV
GHLPSRVWR HOHLWULEXWiULD TXHIRUDPSURPXOJDGDVQDGDWDGREDODQoR

7ULEXWRVGLIHULGRVUHODFLRQDGRDLWHQVUHFRQKHFLGRVGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGR
WDPEpPVmRUHFRQKHFLGRVQRSDWULP{QLROtTXLGRHQmRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR,WHQV
GHWULEXWRVGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVGHDFRUGRFRPDWUDQVDomRTXHRULJLQRXRWULEXWR
GLIHULGRQRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHRXGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGR

7ULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRVVmRDSUHVHQWDGRVOtTXLGRVVHH[LVWHXPGLUHLWROHJDORX
FRQWUDWXDOSDUDFRPSHQVDURDWLYRILVFDOFRQWUDRSDVVLYRILVFDOHRVWULEXWRVGLIHULGRVVmR
UHODFLRQDGRVjPHVPDHQWLGDGHWULEXWDGDHVXMHLWRVjPHVPDDXWRULGDGHWULEXWiULD

7ULEXWRVVREUHDVYHQGDV

$VUHJUDVGR35281,GHILQHPTXHHVWmRLVHQWDVGR3,6HGD&2),16DVUHFHLWDVDXIHULGDV
SHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVREUHWRGDVDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVYLQFXODGDVj
JUDGXDomRWUDGLFLRQDOHWHFQROyJLFD3DUDDVGHPDLVUHFHLWDVGHHQVLQRVXSHULRUDLQFLGrQFLD
GR3,6HD&2),16VHJXHDVDOtTXRWDVGHHUHVSHFWLYDPHQWHHSDUDDV
DWLYLGDGHVQmRUHODFLRQDGDVDRHQVLQRVXSHULRUDLQFLGrQFLDGR3,6pDSXUDGRSHODDOtTXRWD
GHHD&2),16D9DOHDLQGDGHVWDFDUTXHDSDUWLUGHMXOKRGHD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSDVVDUDPDUHFROKHU3,6H&2),16VREUHRVUHQGLPHQWRV
FRPDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVFRPDOtTXRWDVGHHUHVSHFWLYDPHQWH

6REUHDVUHFHLWDVGDVDWLYLGDGHVGHHQVLQRLQFLGHR,66HGHDFRUGRFRPFDGD0XQLFtSLRDV
DOtTXRWDVVmRGHD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2VHTXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRPDQWLGRVFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHUDFRPSURPLVVRVGH
FDL[DGHFXUWRSUD]RHQmRSDUDLQYHVWLPHQWRRXRXWURVILQV$&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDVFRQVLGHUDPHTXLYDOHQWHVGHFDL[DXPDDSOLFDomRILQDQFHLUDGHFRQYHUVLELOLGDGH
LPHGLDWDHPXPPRQWDQWHFRQKHFLGRGHFDL[DHHVWDQGRVXMHLWDDXPLQVLJQLILFDQWHULVFRGH
PXGDQoDGHYDORU

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV±UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH

L $WLYRVILQDQFHLURV

$&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVSRVVXLDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV±YLQFXODGDVTXH
SRVVXHPFDUDFWHUtVWLFDGHDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGR
UHVXOWDGRFRPXVRUHVWULWRHHVWmRUHJLVWUDGDVDFUHVFLGDVGRVUHQGLPHQWRVILQDQFHLURV
UHVXOWDGR FRUUHVSRQGHQWHVDRVHXYDORUMXVWR(VVDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVVmR
JDUDQWLGRUDVGHHPSUpVWLPRVEDQFiULRVGD&RPSDQKLD

5HFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomR

$WLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPRVXEVHTXHQWHPHQWH
PHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
HDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

$FODVVLILFDomRGRVDWLYRVILQDQFHLURVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHSHQGHGDVFDUDFWHUtVWLFDV
GRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVGRDWLYRILQDQFHLURHGRPRGHORGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDH
VXDVFRQWURODGDVSDUDDJHVWmRGHVWHVDWLYRVILQDQFHLURV

7RGRVRVDWLYRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVDYDORUMXVWRDFUHVFLGRQRFDVRGHDWLYRV
ILQDQFHLURVQmRFRQWDELOL]DGRVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRGRVFXVWRVGHWUDQVDomR
TXHVmRDWULEXtYHLVjDTXLVLomRGRDWLYRILQDQFHLUR

0HQVXUDomRVXEVHTXHQWH

3DUDILQVGHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHRVDWLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVHPTXDWUR
FDWHJRULDV

x $WLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR
x $WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVFRP
UHFODVVLILFDomRGHJDQKRVHSHUGDVDFXPXODGRV
x $WLYRVILQDQFHLURVGHVLJQDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
VHPUHFODVVLILFDomRGHJDQKRVHSHUGDVDFXPXODGRVQRPRPHQWRGHVHX
GHVUHFRQKHFLPHQWR LQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLV 
x $WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

$WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRFRPSUHHQGHPDWLYRVILQDQFHLURV
PDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRDWLYRVILQDQFHLURVGHVLJQDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODRYDORU
MXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRRXDWLYRVILQDQFHLURVDVHUREULJDWRULDPHQWHPHQVXUDGRVDRYDORU
MXVWR$WLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVFRPRPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRVHIRUHP
DGTXLULGRVFRPRREMHWLYRGHYHQGDRXUHFRPSUDQRFXUWRSUD]R

$WLYRVILQDQFHLURVFRPIOX[RVGHFDL[DTXHQmRVHMDPH[FOXVLYDPHQWHSDJDPHQWRVGR
SULQFLSDOHMXURVVmRFODVVLILFDGRVHPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRPRGHORGHQHJyFLRV1mRREVWDQWHRVFULWpULRVSDUDRVLQVWUXPHQWRV
GHGtYLGDVHUFODVVLILFDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRRXSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURV
UHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVFRQIRUPHGHVFULWRDFLPDRVLQVWUXPHQWRVGHGtYLGDSRGHPVHU
GHVLJQDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOVHLVVRHOLPLQDU
RXUHGX]LUVLJQLILFDWLYDPHQWHXPGHVFDVDPHQWRFRQWiELO

$WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmRDSUHVHQWDGRVQREDODQoR
SDWULPRQLDOSHORYDORUMXVWRFRPDVYDULDo}HVOtTXLGDVGRYDORUMXVWRUHFRQKHFLGDVQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR

'HVUHFRQKHFLPHQWR

8PDWLYRILQDQFHLUR RXTXDQGRDSOLFiYHOXPDSDUWHGHXPDWLYRILQDQFHLURRXSDUWHGHXP
JUXSRGHDWLYRVILQDQFHLURVVHPHOKDQWHV pGHVUHFRQKHFLGRTXDQGR

x 2VGLUHLWRVGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DGRDWLYRH[SLUDUDP
x $&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVWUDQVIHULUDPVHXVGLUHLWRVGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DGR
DWLYRRXDVVXPLXXPDREULJDomRGHSDJDULQWHJUDOPHQWHRVIOX[RVGHFDL[DUHFHELGRVVHP
DWUDVRVLJQLILFDWLYRDXPWHUFHLURQRVWHUPRVGHXPFRQWUDWRGHUHSDVVHH D D
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVWUDQVIHULUDPVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRV
GRDWLYRRX E D&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQHPWUDQVIHULUDPQHPUHWLYHUDP
VXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGRDWLYRPDVWUDQVIHULXRFRQWUROHGRDWLYR

5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVILQDQFHLURV

$VSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVmRUHFRQKHFLGDVHPGXDVHWDSDV3DUDDVH[SRVLo}HVGH
FUpGLWRSDUDDVTXDLVQmRKRXYHDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQRULVFRGHFUpGLWRGHVGHR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVmRSURYLVLRQDGDVSDUDSHUGDVGH
FUpGLWRUHVXOWDQWHVGHHYHQWRVGHLQDGLPSOrQFLDSRVVtYHLVQRVSUy[LPRVPHVHV SHUGDGH
FUpGLWRHVSHUDGDGHPHVHV 3DUDDVH[SRVLo}HVGHFUpGLWRSDUDDVTXDLVKRXYHXP
DXPHQWRVLJQLILFDWLYRQRULVFRGHFUpGLWRGHVGHRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOpQHFHVViULDXPD
SURYLVmRSDUDSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVGXUDQWHDYLGDUHPDQHVFHQWHGDH[SRVLomR
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRPRPHQWRGDLQDGLPSOrQFLD XPDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDYLWDOtFLD 
3DUDRVGHPDLVDWLYRVILQDQFHLURVSDVVtYHLVGHDQiOLVHGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOQmR
IRLUHFRQKHFLGDQHQKXPDSHUGDHVSHUDGDQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


SRLVGHDFRUGRFRPDDYDOLDomRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDOpPGRULVFRDVVRFLDGR
VHUEDL[RQmRKiKLVWyULFRGHSHUGDV

8PDWLYRILQDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRQmRKiH[SHFWDWLYDUD]RiYHOGHUHFXSHUDomRGRV
IOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV

LL 3DVVLYRVILQDQFHLURV

5HFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomR

2VSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPRSDVVLYRV
ILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRSDVVLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGRRX
FRPRGHULYDWLYRVGHVLJQDGRVFRPRLQVWUXPHQWRVGHKHGJHHPXPKHGJHHIHWLYRFRQIRUPH
DSURSULDGR

7RGRVRVSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRPHQVXUDGRVLQLFLDOPHQWHDRVHXYDORUMXVWRPDLVRX
PHQRVQRFDVRGHSDVVLYRILQDQFHLURTXHQmRVHMDDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRRV
FXVWRVGHWUDQVDomRTXHVHMDPGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjHPLVVmRGRSDVVLYRILQDQFHLUR

2VSDVVLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHFRQWURODGDVLQFOXHPIRUQHFHGRUHVRXWUDVFRQWDVD
SDJDUHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV

0HQVXUDomRVXEVHTXHQWH

$PHQVXUDomRGHSDVVLYRVILQDQFHLURVGHSHQGHGHVXDFODVVLILFDomRFRQIRUPHGHVFULWR
DEDL[R

3DVVLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

3DVVLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRLQFOXHPSDVVLYRVILQDQFHLURVSDUD
QHJRFLDomRHSDVVLYRVILQDQFHLURVGHVLJQDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODRYDORUMXVWRSRU
PHLRGRUHVXOWDGR

3DVVLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVFRPRPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRVHIRUHPLQFRUULGRV
SDUDILQVGHUHFRPSUDQRFXUWRSUD]R(VWDFDWHJRULDWDPEpPLQFOXLLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
GHULYDWLYRVFRQWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLDHRXFRQWURODGDVTXHQmRVmRGHVLJQDGRVFRPR
LQVWUXPHQWRVGHKHGJHQDVUHODo}HVGHKHGJHGHILQLGDVSHOR&3&,)56,QVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


*DQKRVRXSHUGDVHPSDVVLYRVSDUDQHJRFLDomRVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGR

2VSDVVLYRVILQDQFHLURVGHVLJQDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODRYDORUMXVWRSRUPHLRGR
UHVXOWDGRVmRGHVLJQDGRVQDGDWDLQLFLDOGHUHFRQKHFLPHQWRHVRPHQWHVHRVFULWpULRVGR
&3&,)56,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVIRUHPDWHQGLGRV$&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDVQmRGHVLJQDUDPQHQKXPSDVVLYRILQDQFHLURDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

3DVVLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR

$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHVFRQWUDtGRV
VXMHLWRVDMXURVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHSHORFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRR
PpWRGRGDWD[DGHMXURVHIHWLYD*DQKRVHSHUGDVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRTXDQGRRV
SDVVLYRVVmREDL[DGRVEHPFRPRSHORSURFHVVRGHDPRUWL]DomRGDWD[DGHMXURVHIHWLYD

2FXVWRDPRUWL]DGRpFDOFXODGROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRTXDOTXHUGHViJLRRXiJLRQD
DTXLVLomRHWD[DVRXFXVWRVTXHVmRSDUWHLQWHJUDQWHGRPpWRGRGDWD[DGHMXURVHIHWLYD$
DPRUWL]DomRSHORPpWRGRGDWD[DGHMXURVHIHWLYDpLQFOXtGDFRPRGHVSHVDILQDQFHLUDQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR

(VVDFDWHJRULDJHUDOPHQWHVHDSOLFDDHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
FRQWUDtGRVVXMHLWRVDMXURV

'HVUHFRQKHFLPHQWR

8PSDVVLYRILQDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRDREULJDomRVRERSDVVLYRpH[WLQWDRXVHMD
TXDQGRDREULJDomRHVSHFLILFDGDQRFRQWUDWRIRUOLTXLGDGDFDQFHODGDRXH[SLUDU4XDQGRXP
SDVVLYRILQDQFHLURH[LVWHQWHpVXEVWLWXtGRSRURXWURGRPHVPRPXWXDQWHHPWHUPRV
VXEVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHVRXRVWHUPRVGHXPSDVVLYRH[LVWHQWHVmRVXEVWDQFLDOPHQWH
PRGLILFDGRVWDOWURFDRXPRGLILFDomRpWUDWDGDFRPRRGHVUHFRQKHFLPHQWRGRSDVVLYR
RULJLQDOHRUHFRQKHFLPHQWRGHXPQRYRSDVVLYR$GLIHUHQoDQRVUHVSHFWLYRVYDORUHV
FRQWiEHLVpUHFRQKHFLGDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR

LLL&RPSHQVDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

2VDWLYRVILQDQFHLURVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRFRPSHQVDGRVHRYDORUOtTXLGRp
DSUHVHQWDGRQREDODQoRSDWULPRQLDOFRQVROLGDGRVHKRXYHUXPGLUHLWROHJDODWXDOPHQWH
DSOLFiYHOGHFRPSHQVDomRGRVYDORUHVUHFRQKHFLGRVHVHKRXYHUDLQWHQomRGHOLTXLGDUHP
EDVHVOtTXLGDVUHDOL]DURVDWLYRVHOLTXLGDURVSDVVLYRVVLPXOWDQHDPHQWH
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV

$FRQWURODGD0yGXORXWLOL]DLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVSULQFLSDOPHQWHVZDSVSDUD
IRUQHFHUSURWHomRFRQWUDRULVFRGHYDULDomRFDPELDOVREUHHPSUpVWLPRVHPPRHGD
HVWUDQJHLUD

2VLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVVmRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGRVDRYDORUMXVWRQDGDWD
HPTXHRFRQWUDWRGHGHULYDWLYRpFRQWUDWDGRVHQGRUHDYDOLDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHWDPEpP
DRYDORUMXVWR'HULYDWLYRVVmRDSUHVHQWDGRVFRPRDWLYRVILQDQFHLURVTXDQGRRYDORUMXVWRGR
LQVWUXPHQWRIRUSRVLWLYRHFRPRSDVVLYRVILQDQFHLURVTXDQGRRYDORUIRUQHJDWLYR

4XDLVTXHUJDQKRVRXSHUGDVUHVXOWDQWHVGHPXGDQoDVQRYDORUMXVWRGHGHULYDWLYRVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVmRODQoDGRVGLUHWDPHQWHQDGHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGR

$0yGXORXWLOL]DFRQWUDWRVGHVZDSFRPRREMHWLYRGHSURWHJHUDH[SRVLomRDYDULDo}HVQR
YDORUMXVWRGRVHPSUpVWLPRVHPPRHGDHVWUDQJHLUD$&RPSDQKLDQmRSRVVXLFRQWDELOLGDGH
GHKHGJHDFFRXQWLQJ

$MXVWHDYDORUSUHVHQWHGHDWLYRVHSDVVLYRV

2VDWLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHORQJRSUD]RVmRDWXDOL]DGRVPRQHWDULDPHQWHHSRUWDQWR
HVWmRDMXVWDGRVSHORVHXYDORUSUHVHQWH2DMXVWHDYDORUSUHVHQWHGHDWLYRVHSDVVLYRV
PRQHWiULRVGHFXUWRSUD]RpFDOFXODGRHVRPHQWHUHJLVWUDGRVHFRQVLGHUDGRUHOHYDQWHHP
UHODomRjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR3DUDILQVGHUHJLVWURH
GHWHUPLQDomRGHUHOHYkQFLDRDMXVWHDYDORUSUHVHQWHpFDOFXODGROHYDQGRHPFRQVLGHUDomR
RVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVHDWD[DGHMXURVH[SOtFLWDHHPFHUWRVFDVRVLPSOtFLWDGRV
UHVSHFWLYRVDWLYRVHSDVVLYRV2VVDOGRVGHFRQWDVDUHFHEHUGD&RPSDQKLDHVWmRDMXVWDGRV
DYDORUSUHVHQWHFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQD1RWD

,QYHVWLPHQWRVHPFRQWURODGDV

2VLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDHPVXDVFRQWURODGDVVmRFRQWDELOL]DGRVFRPEDVHQR
PpWRGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO&RPEDVHQRPpWRGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOR
LQYHVWLPHQWRHPXPDFRQWURODGDpUHFRQKHFLGRLQLFLDOPHQWHDRFXVWR2YDORUFRQWiELOGR
LQYHVWLPHQWRpDMXVWDGRSDUDILQVGHUHFRQKHFLPHQWRGDVYDULDo}HVQDSDUWLFLSDomRGD
&RPSDQKLDQRSDWULP{QLROtTXLGRGDFRQWURODGDDSDUWLUGDGDWDGHDTXLVLomR2iJLRUHODWLYR
jFRQWURODGDpLQFOXtGRQRYDORUFRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRQmRVHQGRQRHQWDQWRDPRUWL]DGR
QHPLQGLYLGXDOPHQWHWHVWDGRSDUDILQVGHUHGXomRQRYDORUUHFXSHUiYHOGRVDWLYRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRUHIOHWHDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDQRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGDFRQWURODGD(YHQWXDOYDULDomRHPRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVGHVVDV
LQYHVWLGDVpDSUHVHQWDGDFRPRSDUWHGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHTXDQGRKRXYHUYDULDomRUHFRQKHFLGDGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLRGD
FRQWURODGDD&RPSDQKLDUHFRQKHFHUiVXDSDUWLFLSDomRHPTXDLVTXHUYDULDo}HVTXDQGR
DSOLFiYHOQDGHPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR1RVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLHIHLWRVHPRXWURVUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHVRXUHJLVWUDGRVGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGRGHULYDGRVGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGHVXDVFRQWURODGDV

*DQKRVHSHUGDVQmRUHDOL]DGRVHPGHFRUUrQFLDGHWUDQVDo}HVHQWUHD&RPSDQKLDHD
FRQWURODGDVmRHOLPLQDGRVHPSURSRUomRjSDUWLFLSDomRQDFRQWURODGD$VRPDGD
SDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDQRVUHVXOWDGRVGHXPDFRQWURODGDpDSUHVHQWDGDQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRIRUDGROXFURRSHUDFLRQDOUHSUHVHQWDQGRRUHVXOWDGRDSyVRV
LPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HVGHQmRFRQWURODGRUHVQDVFRQWURODGDV

$SyVDDSOLFDomRGRPpWRGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOD&RPSDQKLDGHWHUPLQDVHp
QHFHVViULRUHFRQKHFHUSHUGDDGLFLRQDOGRYDORUUHFXSHUiYHOVREUHRLQYHVWLPHQWRGD
&RPSDQKLDHPVXDFRQWURODGD$&RPSDQKLDGHWHUPLQDHPFDGDGDWDGHIHFKDPHQWRGR
EDODQoRSDWULPRQLDOVHKiHYLGrQFLDREMHWLYDGHTXHRLQYHVWLPHQWRQDFRQWURODGDVRIUHX
SHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO6HDVVLPIRUD&RPSDQKLDFDOFXODRPRQWDQWHGD
SHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOFRPRDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUUHFXSHUiYHOGD
FRQWURODGDHRYDORUFRQWiELOHUHFRQKHFHDSHUGDTXDQGRDSOLFiYHOQRUHVXOWDGRGR
H[HUFtFLR

$RSHUGHULQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDVREUHDFRQWURODGDPHQVXUDHUHFRQKHFHTXDOTXHU
LQYHVWLPHQWRUHWLGRDRYDORUMXVWR(YHQWXDOGLIHUHQoDHQWUHRYDORUFRQWiELOGDFRQWURODGDQR
PRPHQWRGDSHUGDGHLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDHRYDORUMXVWRGRLQYHVWLPHQWRUHWLGRHGRV
UHVXOWDGRVGDDOLHQDomRVHUmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR

,PRELOL]DGR

,WHQVGRLPRELOL]DGRVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWRKLVWyULFRGHDTXLVLomRRXFRQVWUXomR
GHGX]LGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGDHSHUGDVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO LPSDLUPHQW 
DFXPXODGDV

&XVWRVGHHPSUpVWLPRVTXHVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRFRQVWUXomRRXSURGXomR
GHXPDWLYRTXDOLILFiYHOVmRUHFRQKHFLGRVFRPRSDUWHGRFXVWRGRLPRELOL]DGRHP
FRQVWUXomR$&RPSDQKLDQmRSRVVXLDWLYRVTXDOLILFiYHLVQRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


2FXVWRGHUHSRVLomRGHXPFRPSRQHQWHGRLPRELOL]DGRpUHFRQKHFLGRQRYDORUFRQWiELOGR
LWHPFDVRVHMDSURYiYHOTXHRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVLQFRUSRUDGRVGHQWURGRFRPSRQHQWH
LUmRIOXLUSDUDD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVHTXHRVHXFXVWRSRGHVHUPHGLGRGH
IRUPDFRQILiYHO2YDORUFRQWiELOGRFRPSRQHQWHTXHWHQKDVLGRUHSRVWRSRURXWURpEDL[DGR
2VFXVWRVGHPDQXWHQomRQRGLDDGLDGRLPRELOL]DGRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR
FRQIRUPHLQFRUULGRV

$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDVREUHRYDORUGHSUHFLiYHOTXHpRFXVWRGHXPDWLYRRXRXWUR
YDORUVXEVWLWXWRGRFXVWRGHGX]LGRGRYDORUUHVLGXDO

$GHSUHFLDomRpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGREDVHDQGRVHQRPpWRGROLQHDUFRPUHODomRjV
YLGDV~WHLVHVWLPDGDVGHFDGDSDUWHGHXPLWHPGRLPRELOL]DGRMiTXHHVVHPpWRGRpRTXH
PDLVSHUWRUHIOHWHRSDGUmRGHFRQVXPRGHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVLQFRUSRUDGRVQR
DWLYR

$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVSDUDRSHUtRGRFRUUHQWHHFRPSDUDWLYRVmRDVVHJXLQWHV

$FHUYRELEOLRJUiILFR
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
,QVWDODo}HV
(TXLSDPHQWRVDXGLRYLVXDLV
%HQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHVGHWHUFHLURV
'LUHLWRGHXVR

DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
D
E




D &RPEDVHQRVFRQWUDWRVGHORFDomRDYLGD~WLOGDVEHQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHVGHWHUFHLURVJLUDHPWRUQR
GHDDDYDULDQGRGHDFRUGRFRPRSHUtRGRGHORFDomR

E 2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRGHSUHFLDGRVOLQHDUPHQWHSHORPHQRUSHUtRGRHQWUHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR
HDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVDWLYRVTXHYDULDPHPWRUQRGHDDQRV





2YDORUUHVLGXDOHYLGD~WLOGRVDWLYRVHRVPpWRGRVGHGHSUHFLDomRVmRUHYLVWRVQR
HQFHUUDPHQWRGHFDGDH[HUFtFLRHDMXVWDGRVGHIRUPDSURVSHFWLYDTXDQGRIRURFDVR

8PLWHPGHLPRELOL]DGRpEDL[DGRTXDQGRYHQGLGRRXTXDQGRQHQKXPEHQHItFLRHFRQ{PLFR
IXWXURIRUHVSHUDGRGRVHXXVRRXYHQGD(YHQWXDOJDQKRRXSHUGDUHVXOWDQWHGDEDL[DGR
DWLYR FDOFXODGRFRPRVHQGRDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUOtTXLGRGDYHQGDHRYDORUFRQWiELOGR
DWLYR pLQFOXtGRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQRH[HUFtFLRHPTXHRDWLYRIRUEDL[DGR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO

$&RPSDQKLDDYDOLDQDGDWDGHLQtFLRGRFRQWUDWRVHHVVHFRQWUDWRpRXFRQWpPXP
DUUHQGDPHQWR2XVHMDVHRFRQWUDWRWUDQVPLWHRGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXPDWLYR
LGHQWLILFDGRSRUXPSHUtRGRGHWHPSRHPWURFDGHFRQWUDSUHVWDomR9LGHHIHLWRVGDDGRomR
GR&3& 5 ,)56±DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOQDQRWD

&RPSDQKLDFRPRDUUHQGDWiULR

$&RPSDQKLDDSOLFDXPD~QLFDDERUGDJHPGHUHFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRSDUDWRGRVRV
DUUHQGDPHQWRVH[FHWRSDUDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGH
EDL[RYDORU$&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDID]HUIUHQWHDRV
VHXVFRPSURPLVVRVFRPDUUHQGDPHQWRHDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXHUHSUHVHQWDPRGLUHLWR
GHXVRGRVDWLYRVVXEMDFHQWHV

$WLYRVGHGLUHLWRGHXVR

$&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRQDGDWDGHLQtFLRGRDUUHQGDPHQWR RX
VHMDQDGDWDHPTXHRDWLYRVXEMDFHQWHHVWiGLVSRQtYHOSDUDXVR 2VDWLYRVGHGLUHLWRGH
XVRVmRPHQVXUDGRVDRFXVWRGHGX]LGRVGHTXDOTXHUGHSUHFLDomRDFXPXODGDHSHUGDVSRU
UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOHDMXVWDGRVSRUTXDOTXHUQRYDUHPHQVXUDomRGRVSDVVLYRVGH
DUUHQGDPHQWR2FXVWRGRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRLQFOXLRYDORUGRVSDVVLYRVGH
DUUHQGDPHQWRUHFRQKHFLGRVFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVLQFRUULGRVHSDJDPHQWRVGH
DUUHQGDPHQWRVUHDOL]DGRVDWpDGDWDGHLQtFLRPHQRVRVHYHQWXDLVLQFHQWLYRVGH
DUUHQGDPHQWRUHFHELGRV2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRGHSUHFLDGRVOLQHDUPHQWHGHDFRUGR
FRPRSUD]RFRQWUDWXDO

2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRWDPEpPHVWmRVXMHLWRVDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO9LGH
SROtWLFDVFRQWiEHLVSDUDDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURVQD1RWD


3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR

1DGDWDGHLQtFLRGRDUUHQGDPHQWRD&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
PHQVXUDGRVSHORYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWRDVHUHPUHDOL]DGRV
GXUDQWHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR IOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRUHDO 2VSDJDPHQWRVGR
DUUHQGDPHQWRLQFOXHPSDJDPHQWRVIL[RVPHQRVTXDLVTXHULQFHQWLYRVGHDUUHQGDPHQWRD
UHFHEHUSDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRTXHGHSHQGHPGHXPtQGLFHRXWD[D WDLV
FRPRDLQIODomRTXHpLQFRUSRUDGDDRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHGLUHLWRGHXVRTXDQGR
DSOLFDGDQDGDWDEDVHGHUHDMXVWHGRVDOXJXpLV HYDORUHVHVSHUDGRVDVHUHPSDJRVVRE
JDUDQWLDVGHYDORUUHVLGXDO2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRLQFOXHPDLQGDRSUHoRGH
H[HUFtFLRGHXPDRSomRGHFRPSUDUD]RDYHOPHQWHFHUWDGHVHUH[HUFLGDSHOD&RPSDQKLD
SDJDPHQWRVGHPXOWDVSHODUHVFLVmRGRDUUHQGDPHQWRVHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRUHIOHWLUD
&RPSDQKLDH[HUFHQGRDRSomRGHUHVFLQGLUDDUUHQGDPHQWR
2VSDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRTXHQmRGHSHQGHPGHXPtQGLFHRXWD[D
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


JHUDOPHQWHSHUFHQWXDLVVREUHDUHFHLWDOtTXLGDVREUHRVVHUYLoRVSUHVWDGRVGD&RPSDQKLDH
VmRUHFRQKHFLGRVFRPRFXVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVQRSHUtRGRHPTXHRFRUUHRHYHQWR
RXFRQGLomRTXHJHUDHVVHVSDJDPHQWRV

$RFDOFXODURYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWRD&RPSDQKLDXVDDVXDWD[D
GHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRLQFUHPHQWDO WD[DQRPLQDO QDGDWDGHLQtFLRSRUTXHDWD[DGH
MXURLPSOtFLWDQRDUUHQGDPHQWRQmRpIDFLOPHQWHGHWHUPLQiYHO$SyVDGDWDGHLQtFLRRYDORU
GRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpDXPHQWDGRSDUDUHIOHWLURDFUpVFLPRGHMXURVHUHGX]LGRSDUD
RVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRHIHWXDGRV$OpPGLVVRRYDORUFRQWiELOGRVSDVVLYRVGH
DUUHQGDPHQWRpUHPHQVXUDGRVHKRXYHUXPDPRGLILFDomRXPDPXGDQoDQRSUD]RGR
DUUHQGDPHQWRXPDDOWHUDomRQRVSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWR SRUH[HPSORPXGDQoDV
HPSDJDPHQWRVIXWXURVUHVXOWDQWHVGHXPDPXGDQoDHPXPtQGLFHRXWD[DXVDGDSDUD
GHWHUPLQDUWDLVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWR RXXPDDOWHUDomRQDDYDOLDomRGHXPDRSomR
GHFRPSUDGRDWLYRVXEMDFHQWH

$UUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHGHDWLYRVGHEDL[RYDORU

$&RPSDQKLDDSOLFDDLVHQomRGHUHFRQKHFLPHQWRGHDUUHQGDPHQWRGHFXUWRSUD]RDVHXV
DUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRV RXVHMDDUUHQGDPHQWRVFXMR
SUD]RGHDUUHQGDPHQWRVHMDLJXDORXLQIHULRUDPHVHVDSDUWLUGDGDWDGHLQtFLRHTXHQmR
FRQWHQKDPRSomRGHFRPSUD 7DPEpPDSOLFDDLVHQomRGHUHFRQKHFLPHQWRGHDWLYRVGH
EDL[RYDORUDDUUHQGDPHQWRVGHHTXLSDPHQWRVGHHVFULWyULRFRQVLGHUDGRVGHEDL[RYDORU D
&RPSDQKLDWHPFRPRSROtWLFDFRQVLGHUDUDWLYRVGHEDL[RYDORUDTXHOHVFXMRYDORUGRDWLYR
TXDQGRQRYRpLJXDORXLQIHULRUD5 2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRGHFXUWRSUD]RH
GHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGHEDL[RYDORUVmRUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDSHORPpWRGR
OLQHDUDRORQJRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR

$WLYRVLQWDQJtYHLV

$WLYRVLQWDQJtYHLVDGTXLULGRVVHSDUDGDPHQWHVmRPHQVXUDGRVDRFXVWRQRPRPHQWRGRVHX
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO2FXVWRGHDWLYRVLQWDQJtYHLVDGTXLULGRVHPXPDFRPELQDomRGH
QHJyFLRVFRUUHVSRQGHDRYDORUMXVWRQDGDWDGDDTXLVLomR$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORV
DWLYRVLQWDQJtYHLVVmRDSUHVHQWDGRVDRFXVWRPHQRVDPRUWL]DomRDFXPXODGDHSHUGDV
DFXPXODGDVGHYDORUUHFXSHUiYHO$WLYRVLQWDQJtYHLVJHUDGRVLQWHUQDPHQWHH[FOXLQGRFXVWRV
GHGHVHQYROYLPHQWRFDSLWDOL]DGRVQmRVmRFDSLWDOL]DGRVHRJDVWRpUHIOHWLGRQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQRH[HUFtFLRHPTXHIRULQFRUULGR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$YLGD~WLOGHDWLYRLQWDQJtYHOpDYDOLDGDFRPRGHILQLGDRXLQGHILQLGD

$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGDGHILQLGDVmRDPRUWL]DGRVDRORQJRGDYLGD~WLOHFRQ{PLFDH
DYDOLDGRVHPUHODomRjSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVHPSUHTXHKRXYHU
LQGLFDomRGHSHUGDGHYDORUHFRQ{PLFRGRDWLYR2SHUtRGRHRPpWRGRGHDPRUWL]DomRSDUD
XPDWLYRLQWDQJtYHOFRPYLGDGHILQLGDVmRUHYLVDGRVQRPtQLPRDRILQDOGHFDGDH[HUFtFLR
VRFLDO0XGDQoDVQDYLGD~WLOHVWLPDGDRXQRFRQVXPRHVSHUDGRGRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRV
IXWXURVGHVVHVDWLYRVVmRFRQWDELOL]DGDVSRUPHLRGHPXGDQoDVQRSHUtRGRRXPpWRGRGH
DPRUWL]DomRFRQIRUPHRFDVRVHQGRWUDWDGDVFRPRPXGDQoDVGHHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV$
DPRUWL]DomRGHDWLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGDGHILQLGDpUHFRQKHFLGDQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGRQDFDWHJRULDGHGHVSHVDFRQVLVWHQWHFRPDXWLOL]DomRGRDWLYRLQWDQJtYHO

$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGDQmRVmRDPRUWL]DGRVPDVVmRWHVWDGRV
DQXDOPHQWHHPUHODomRDSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOLQGLYLGXDOPHQWHRXQR
QtYHOGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D$DYDOLDomRGHYLGD~WLOLQGHILQLGDpUHYLVDGDDQXDOPHQWH
SDUDGHWHUPLQDUVHHVVDDYDOLDomRFRQWLQXDDVHUMXVWLILFiYHO&DVRFRQWUiULRDPXGDQoDQD
YLGD~WLOGHLQGHILQLGDSDUDGHILQLGDpIHLWDGHIRUPDSURVSHFWLYD

*DQKRVHSHUGDVUHVXOWDQWHVGDEDL[DGHXPDWLYRLQWDQJtYHOVmRPHQVXUDGRVFRPRD
GLIHUHQoDHQWUHRYDORUOtTXLGRREWLGRGDYHQGDHRYDORUFRQWiELOGRDWLYRVHQGR
UHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQRPRPHQWRGDEDL[DGRDWLYR

$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVVmRDVVHJXLQWHV

&DUWHLUDGHFOLHQWHV
0DUFD
/LFHQoDV0(&
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD
3yORVGHHQVLQR
6RIWZDUH



DQRV
DQRV
,QGHILQLGD
DQRV
DQRV
DQRV


3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV

$$GPLQLVWUDomRUHYLVDDQXDOPHQWHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRGRVDWLYRVFRPRREMHWLYRGH
DYDOLDUHYHQWRVRXPXGDQoDVQDVFLUFXQVWkQFLDVHFRQ{PLFDVRSHUDFLRQDLVRXWHFQROyJLFDV
TXHSRVVDPLQGLFDUGHWHULRUDomRRXSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO6HQGRWDLVHYLGrQFLDV
LGHQWLILFDGDVHWHQGRRYDORUFRQWiELOOtTXLGRH[FHGLGRRYDORUUHFXSHUiYHOpFRQVWLWXtGD
SURYLVmRSDUDGHVYDORUL]DomRDMXVWDQGRRYDORUFRQWiELOOtTXLGRGRYDORUUHFXSHUiYHO
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


2YDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRRXGHGHWHUPLQDGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DpGHILQLGR
FRPRVHQGRRPDLRUHQWUHRYDORUHPXVRHRYDORUOtTXLGRGHYHQGD

1DHVWLPDWLYDGRYDORUHPXVRGRDWLYRRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVVmR
GHVFRQWDGRVDRVHXYDORUSUHVHQWHXWLOL]DQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVWULEXWRVTXH
UHIOLWDRFXVWRPpGLRSRQGHUDGRGHFDSLWDODSOLFiYHOSDUDDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D2
YDORUOtTXLGRGHYHQGDpGHWHUPLQDGRVHPSUHTXHSRVVtYHOFRPEDVHHPFRQWUDWRGHYHQGD
ILUPHHPXPDWUDQVDomRHPEDVHVFRPXWDWLYDVHQWUHSDUWHVFRQKHFHGRUDVHLQWHUHVVDGDV
DMXVWDGRSRUGHVSHVDVDWULEXtYHLVjYHQGDGRDWLYRRXTXDQGRQmRKiFRQWUDWRGHYHQGD
ILUPHFRPEDVHQRSUHoRGHPHUFDGRGHXPPHUFDGRDWLYRRXQRSUHoRGDWUDQVDomRPDLV
UHFHQWHFRPDWLYRVVHPHOKDQWHV

2VHJXLQWHFULWpULRpWDPEpPDSOLFDGRSDUDDYDOLDUSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
GHDWLYRVHVSHFtILFRV

ÈJLRSDJRSRUH[SHFWDWLYDGHUHQWDELOLGDGHIXWXUD

7HVWHGHSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHiJLRpIHLWRDQXDOPHQWH HPGH
VHWHPEUR RXTXDQGRDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPSHUGDSRUGHVYDORUL]DomRGRYDORUFRQWiELO

$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGD

$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGDVmRWHVWDGRVHPUHODomRjSHUGDSRUUHGXomRDR
YDORUUHFXSHUiYHODQXDOPHQWH HPGHVHWHPEUR LQGLYLGXDOPHQWHRXQRQtYHOGDXQLGDGH
JHUDGRUDGHFDL[DFRQIRUPHRFDVRRXTXDQGRDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPSHUGDSRU
GHVYDORUL]DomRGRYDORUFRQWiELO

$WLYRVLQWDQJtYHLVLPRELOL]DGRVHGLUHLWRGHXVRFRPYLGD~WLOGHILQLGD

$WLYRVLQWDQJtYHLVLPRELOL]DGRVHGLUHLWRGHXVRFRPYLGD~WLOGHILQLGDVmRDPRUWL]DGRVH
GHSUHFLDGRVUHVSHFWLYDPHQWHEHPFRPRDYDOLDGRVHPUHODomRjSHUGDSRUUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHOVHPSUHTXHKRXYHULQGLFDomRGHSHUGDGRYDORUHFRQ{PLFRGRDWLYR$DYDOLDomR
GDH[LVWrQFLDGHLQGLFDWLYRVGHSHUGDGRYDORUHFRQ{PLFRpUHDOL]DGDQRPtQLPRDQXDOPHQWH
LQGLYLGXDOPHQWHRXQRQtYHOGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DFRQIRUPHRFDVRRXTXDQGRDV
FLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPSHUGDSRUGHVYDORUL]DomRGRYDORUFRQWiELO
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


3URYLV}HV

3URYLV}HVVmRUHFRQKHFLGDVTXDQGRD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPXPD
REULJDomRSUHVHQWH OHJDORXQmRIRUPDOL]DGD HPFRQVHTXrQFLDGHXPHYHQWRSDVVDGRp
SURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVVHMDPUHTXHULGRVSDUDOLTXLGDUDREULJDomRHXPD
HVWLPDWLYDFRQILiYHOGRYDORUGDREULJDomRSRVVDVHUIHLWD4XDQGRD&RPSDQKLDHRXVXDV
FRQWURODGDVHVSHUDPTXHRYDORUGHXPDSURYLVmRVHMDUHHPEROVDGRQRWRGRRXHPSDUWH
SRUH[HPSORSRUIRUoDGHXPFRQWUDWRGHVHJXURRUHHPEROVRpUHFRQKHFLGRFRPRXPDWLYR
VHSDUDGRPDVDSHQDVTXDQGRRUHHPEROVRIRUSUDWLFDPHQWHFHUWR$GHVSHVDUHODWLYDD
TXDOTXHUSURYLVmRpDSUHVHQWDGDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGROtTXLGDGHTXDOTXHU
UHHPEROVR

%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRV

2EULJDo}HVGHEHQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRVVmRPHQVXUDGDVHPXPDEDVHQmR
GHVFRQWDGDHVmRLQFRUULGDVFRPRGHVSHVDVFRQIRUPHRVHUYLoRUHODFLRQDGRVHMDSUHVWDGR

2SDVVLYRpUHFRQKHFLGRSHORYDORUHVSHUDGRDVHUSDJRVRERVSODQRVGHERQLILFDomRHP
GLQKHLURRXSDUWLFLSDomRQRVOXFURVGHFXUWRSUD]RVHD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDV
SRVVXHPXPDREULJDomROHJDORXFRQVWUXWLYDGHSDJDUHVVHYDORUHPIXQomRGHVHUYLoR
SDVVDGRSUHVWDGRSHORHPSUHJDGRHDREULJDomRSRVVDVHUHVWLPDGDGHPDQHLUDFRQILiYHO

$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV

6mRDSUHVHQWDGRVQRSDVVLYRFLUFXODQWHHFRUUHVSRQGHPDRVYDORUHVUHFHELGRV
DQWHFLSDGDPHQWHUHODWLYRVDFXUVRVTXHVHUmRPLQLVWUDGRVQRSHUtRGRVHJXLQWHHTXHVmR
UHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGHDFRUGRFRPRUHJLPHGHFRPSHWrQFLDHP
GHFRUUrQFLDGDREULJDomRGHGHVHPSHQKRGHILQLGDSHOR&3&,)56&RQWUDWRVFRP
FOLHQWHV

5HVXOWDGRSRUDomR

2UHVXOWDGRSRUDomREiVLFRpFDOFXODGRSRUPHLRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGLYLGLGRSHOR
Q~PHURPpGLRSRQGHUDGRGHDo}HVHPFLUFXODomRQRUHVSHFWLYRH[HUFtFLR2UHVXOWDGRSRU
DomRGLOXtGRpFDOFXODGRSRUPHLRGDUHIHULGDPpGLDSRQGHUDGDGDVDo}HVHPFLUFXODomR
DMXVWDGDSHORVLQVWUXPHQWRVSRWHQFLDOPHQWHFRQYHUVtYHLVHPDo}HVFRPHIHLWRGLOXLGRUQRV
SHUtRGRVDSUHVHQWDGRV

$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVQmRSRVVXHPRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVGLOXLGRUHV
TXHLQIOXHQFLDPQRFiOFXORGROXFURGLOXtGRSRUWDQWRROXFURGLOXtGRSRUDomRpLJXDODRYDORU
GROXFUREiVLFRSRUDomR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


5HFHLWDGLIHULGD

$UHFHLWDGLIHULGDUHIHUHVHDJDQKRUHJLVWUDGRSHODFRQWURODGD&(8163SHODYHQGDGHXP
LPyYHO(VWDUHFHLWDGLIHULGDVHUiDSURSULDGDDRUHVXOWDGRSHORSUD]RFRQWUDWXDOGHDQRV
YLGH1RWD

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD

$UHFHLWDpUHFRQKHFLGDQDH[WHQVmRHPTXHIRUIDYRUiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVVHUmR
JHUDGRVSDUDD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVHTXDQGRSRVVDVHUPHQVXUDGDGHIRUPD
FRQILiYHO$UHFHLWDpPHQVXUDGDFRPEDVHQRYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRUHFHELGD
H[FOXLQGRGHVFRQWRVDEDWLPHQWRVHWULEXWRVRXHQFDUJRVVREUHYHQGDV2VFULWpULRV
HVSHFtILFRVDVHJXLUGHYHPWDPEpPVHUVDWLVIHLWRVDQWHVGHKDYHUUHFRQKHFLPHQWRGD
UHFHLWD

3UHVWDomRGHVHUYLoRV

$VUHFHLWDVLQFOXHPPHQVDOLGDGHVGHHQVLQRVXSHULRU JUDGXDomRHSyVJUDGXDomR HQVLQR
PpGLRHIXQGDPHQWDOSUHVHQFLDLVRXjGLVWkQFLDPHQVDOLGDGHGHFXUVRVGHH[WHQVmRH
WD[DVGHVHUYLoRV$VUHFHLWDVVmRUHJLVWUDGDVTXDQGRRVVHUYLoRVVmRSUHVWDGRV

9HQGDGHSURGXWRV

$UHFHLWDGHYHQGDVGHOLYURVHDSRVWLODVpUHFRQKHFLGDTXDQGRRVULVFRVHEHQHItFLRV
VLJQLILFDWLYRVGDSURSULHGDGHGRVSURGXWRVIRUHPWUDQVIHULGRVDRFRPSUDGRURTXH
JHUDOPHQWHRFRUUHQDVXDHQWUHJD

5HFHLWDGHMXURV

3DUDWRGRVRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDYDOLDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRVHDWLYRVILQDQFHLURV
TXHUHQGHPMXURVDUHFHLWDRXGHVSHVDILQDQFHLUDpFRQWDELOL]DGDXWLOL]DQGRVHDWD[DGH
MXURVHIHWLYDTXHGHVFRQWDH[DWDPHQWHRVSDJDPHQWRVHUHFHELPHQWRVIXWXURVHVWLPDGRVGH
FDL[DDRORQJRGDYLGDHVWLPDGDGRLQVWUXPHQWRILQDQFHLURRXHPXPSHUtRGRGHWHPSRPDLV
FXUWRTXDQGRDSOLFiYHODRYDORUFRQWiELOOtTXLGRGRDWLYRRXSDVVLYRILQDQFHLUR$UHFHLWDGH
MXURVHLQFOXtGDQDUXEULFD³5HFHLWDILQDQFHLUD´QDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR

'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DHGRYDORUDGLFLRQDGR ³'9$´ 

$VGHPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DIRUDPSUHSDUDGDVSHORPpWRGRLQGLUHWRHHVWmR
DSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRPRSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3& 5 'HPRQVWUDomRGRV
)OX[RVGH&DL[D ,$6 $&RPSDQKLDDSUHVHQWDDVRSHUDo}HVGHSDJDPHQWRVGHMXURVGH
HPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFRPRDWLYLGDGHGHILQDQFLDPHQWR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$'9$IRLSUHSDUDGDGHDFRUGRFRPR3URQXQFLDPHQWR&3&±'HPRQVWUDomRGR9DORU
$GLFLRQDGRHFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVREWLGDVGRVUHJLVWURVFRQWiEHLVTXHVHUYHPGHEDVH
GHSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV(VVDGHPRQVWUDomRWHPSRUILQDOLGDGH
HYLGHQFLDUDULTXH]DFULDGDSHOD&RPSDQKLDHVXDGLVWULEXLomRGXUDQWHGHWHUPLQDGRSHUtRGR
HpDSUHVHQWDGDSHOD&RPSDQKLDFRQIRUPHUHTXHULGRSHODOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUD
FRPRSDUWHGHVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDU
jVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVSRLVQmRpXPDGHPRQVWUDomRSUHYLVWDQHP
REULJDWyULDFRQIRUPHDV,)56V

3URQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVDSOLFDGRVSHODSULPHLUDYH]HP

$&3& 5 ,)56$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLOLQWURGX]LXXPPRGHOR~QLFRGH
FRQWDELOL]DomRGHDUUHQGDPHQWRVQREDODQoRSDWULPRQLDOSDUDDUUHQGDWiULRV8PDUUHQGDWiULR
UHFRQKHFHXPDWLYRGHGLUHLWRGHXVRTXHUHSUHVHQWDRVHXGLUHLWRGHXWLOL]DURDWLYR
DUUHQGDGRHXPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRTXHUHSUHVHQWDDVXDREULJDomRGHHIHWXDU
SDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWR,VHQo}HVRSFLRQDLVHVWmRGLVSRQtYHLVSDUDDUUHQGDPHQWRVGH
FXUWRSUD]RHLWHQVGHEDL[RYDORU

$,)56VXEVWLWXLXDVQRUPDVGHDUUHQGDPHQWRH[LVWHQWHVLQFOXLQGRR&3& 5 ,$6
2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLOHR,&3& ,)5,&6,&H6,& $VSHFWRV
&RPSOHPHQWDUHVGDV2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO

$$GPLQLVWUDomRUHYLVRXWRGRVRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRHFRQFOXLXTXHDPDLRUSDUWHVH
UHIHUHDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RGHEDL[RYDORUHDLQGDDUUHQGDPHQWRVQRVTXDLVQmR
FRQWURODPRDWLYRHQHPGLUHFLRQDPRXVR(VWHVDUUHQGDPHQWRVFRQWLQXDUmRVHQGR
UHFRQKHFLGRVOLQHDUPHQWHFRPRGHVSHVDVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR&RPUHODomRDRV
GHPDLVDUUHQGDPHQWRVD&RPSDQKLDDYDOLRXRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVGDDSOLFDomRLQLFLDOGR
&3& 5 ,)56±$UUHQGDPHQWRVWHUiVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDVHPGHMDQHLURGH

$VDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHFRUUHQWHVGDDGRomRGD&3& 5 ,)56QD&RPSDQKLD
VHUmRDVVHJXLQWHV

D  &RPHoRGRSUD]RGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO±$&RPSDQKLDGHILQLXRLQtFLRGRSUD]RGH
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLODGDWDHPTXHSDVVDDH[HUFHURGLUHLWRGHXVDURLPyYHOHGDWD
FHQWHU1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDGHWHUPLQRXDGDWDGHDVVLQDWXUDGRVFRQWUDWRVXPD
YH]TXHDSDUWLUGHVVDGDWDSDVVDDFRQWURODUDVSHFWRVRSHUDFLRQDLVGRLPyYHOHGRGDWD
FHQWHUFRPRUHIRUPDVHSUHSDUDomRGRDPELHQWHItVLFRHOyJLFR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


E  3UD]RFRQWUDWXDORSUD]RGRDUUHQGDPHQWRVHUiRSHUtRGROHJDOPHQWHDSOLFiYHOGR
FRQWUDWRHOHYDUiHPFRQWDDVRSo}HVGHUHVFLVmRHUHQRYDomRSRUYLDVMXGLFLDLVFXMRXVR
SHOD&RPSDQKLDpUD]RDYHOPHQWHFHUWR2VFRQWUDWRVGD&RPSDQKLDHVWmR
VXEVWDQFLDOPHQWHUHSUHVHQWDGRVSRUFRQWUDWRVSRUWHPSRGHWHUPLQDGRHQWUHWDQWRD
FRPSDQKLDpDUUHQGDWiULDHPFLQFRFRQWUDWRVFRPSUD]RLQGHWHUPLQDGRUHIHUHQWHVDOJXQV
GHVHXVFDPSLQHVWHVFDVRVD&RPSDQKLDFRQVLGHURXHPVXDDYDOLDomRFRPRRHVSDoR
pXWLOL]DGREHPFRPRDH[SHFWDWLYDGHSHUPDQrQFLDQRLPyYHO

F  3DJDPHQWRVIL[RVHPHVVrQFLD±6mRRVSDJDPHQWRVGXUDQWHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLOTXHD&RPSDQKLDHVWiRXSRVVDYLUDVHUREULJDGRDID]HU$&RPSDQKLD
GHWHUPLQRXFRPRSDJDPHQWRVIL[RVHPHVVrQFLDRVYDORUHVGHWHUPLQDGRVFRPRIL[RV
SHORDUUHQGDGRU DOXJXpLVPtQLPRVFRQWUDWXDLV $&RPSDQKLDQmRFRQVLGHURXSDUDILQV
GHPHQVXUDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRRVSDJDPHQWRV
GHDOXJXHLVYDULiYHLVGHFRUUHQWHGHVXDUHFHLWDOtTXLGDVHUYLoRVHLPSRVWRVVHQGRHVVHV
UHJLVWUDGRVFRPRGHVSHVDQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRDRORQJRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR

G  7D[DGHMXURVLQFUHPHQWDOGHILQDQFLDPHQWRGRDUUHQGDWiULR±$&RPSDQKLDFRQVLGHURX
SDUDWRGRVRVFRQWUDWRVFRPWHUFHLURVWD[DQRPLQDOGHMXURVQHFHVViULDVSDUDDGTXLULU
DWLYRVHPFRQGLo}HVVLPLODUHVDTXHOHVDOXJXpLVFRQWUDWDGRVQDGDWDGHDVVLQDWXUD$V
WD[DVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDFRQVLGHUDPVHXFXVWRGHFDSWDomREDVHDGRQR&',
&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR VRPDGRDXPVSUHDGGHULVFRGD&RPSDQKLD
WD[DQRPLQDO(VVDVWD[DVGHMXURVIRUDPDYDOLDGDVFRQVLGHUDQGRRSHUtRGRGR
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOFRPRVHIHLWRVGDLQWHQomRGHUHQRYDomR

H  'HSUHFLDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVR±2VFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRGD&RPSDQKLD
QmRSRVVXHPFOiXVXODVTXHSHUPLWDPD&RPSDQKLDH[HUFHUDDTXLVLomRGDSURSULHGDGH
GRDWLYRDRILQDOGRSUD]RGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO'HVVDIRUPDDYLGD~WLOGHVVHV
DWLYRVQDDXVrQFLDGHSHUGDDRYDORUUHFXSHUiYHOVHUiRSUD]RFRQWUDWXDO LQFOXVLYH
FRQVLGHUDQGRHYHQWXDOSUD]RGHUHQRYDomRRXWpUPLQRDQWHFLSDGRFRQIRUPHMXOJDPHQWR
GD&RPSDQKLD RTXHIRUPHQRU$&RPSDQKLDDGRWDUiDDORFDomRGDGHSUHFLDomRGR
DWLYRGHGLUHLWRGHXVRGHIRUPDVLVWHPiWLFDHOLQHDUQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRQDUXEULFD
FRPSHWHQWHDVXDQDWXUH]D ³&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV´³'HVSHVDVJHUDLVH
DGPLQLVWUDWLYDV´ 5HVVDOWDVHTXHD&RPSDQKLDUHDYDOLDUiSHULRGLFDPHQWHDYLGD~WLOGRV
GLUHLWRVGHXVRVHPSUHTXHDSUHVHQWDUDOWHUDo}HVQRVSODQRVFRPHUFLDLVHVWUDWpJLFRVH
LQWHQo}HVGRVORFDGRUHVQDFRQWLQXLGDGHGRFRQWUDWR

I  (QFDUJRVILQDQFHLURVGHFRUUHQWHVGRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR±2HQFDUJRILQDQFHLUR
VHUiUHFRQKHFLGRFRPRGHVSHVDILQDQFHLUDHDSURSULDGRDFDGDSHUtRGRGXUDQWHRSUD]R
GRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO2VSDJDPHQWRVFRQWLQJHQWHVVmRUHJLVWUDGRVFRPRGHVSHVD
QRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRDPHGLGDHPTXHVmRLQFRUULGRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


J  ,PSRVWRVUHFXSHUiYHLV±$&RPSDQKLDFDOFXORXGHPDQHLUDEUXWDRVLPSDFWRVGRV
LPSRVWRVUHFXSHUiYHLVQDGHILQLomRGDVFRQWUDSUHVWDo}HVDVVXPLGDVGRVFRQWUDWRVHP
TXHVHMDPDSOLFiYHLVFRQIRUPHSUHFRQL]DGRSHOD2ItFLR&RQIRUPH2ItFLR&LUFXODU&90
61&6(32ULHQWDomRVREUHDSOLFDomRGR&3& 5 ,)56±
$UUHQGDPHQWRVHDVXDDORFDomRQRUHVXOWDGRVHUiHIHWXDGDHPFRQWUDSDUWLGDGDV
UXEULFDVFRPSHWHQWHDVXDQDWXUH]D ³&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV´³'HVSHVDV*HUDLV
H$GPLQLVWUDWLYDV´³'HVSHVDV)LQDQFHLUDV´ 

K  $UUHQGDPHQWR)LQDQFHLUR3DUDDUUHQGDPHQWRVTXHHUDPFODVVLILFDGRVFRPR
DUUHQGDPHQWRILQDQFHLURXWLOL]DQGRR&3& 5 ,$62SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLORYDORUFRQWiELOGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQD
GDWDGDDSOLFDomRLQLFLDOGHYHVHURYDORUFRQWiELOGRDWLYRGHDUUHQGDPHQWRHGRSDVVLYR
GHDUUHQGDPHQWRLPHGLDWDPHQWHDQWHVGHVVDGDWDPHQVXUDGRXWLOL]DQGRR&3&
 5 ,$62SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO'HVWDIRUPDSDUDHVVHV
DUUHQGDPHQWRVD&RPSDQKLDFRQWDELOL]RXRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHRSDVVLYRGH
DUUHQGDPHQWRXWLOL]DQGRRVFULWpULRVGH&3& 5 ,)56$UUHQGDPHQWRVDSDUWLUGD
GDWDGDDSOLFDomRLQLFLDOHRVVDOGRVDQWHULRUPHQWHFODVVLILFDGRVFRPR3URSULHGDGHGH
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOHREULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLURIRUDP
UHFODVVLILFDGRVSDUDDVUXEULFDVGH'LUHLWRGH8VRH3DVVLYRGH$UUHQGDPHQWR

L (IHLWRGHWUDQVLomR

$&RPSDQKLDDSOLFRXR&3& 5 ,)56XWLOL]DQGRDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYD
PRGLILFDGDVLPSOLILFDGDDTXDOQmRH[LJHDUHDSUHVHQWDomRGRVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHV
QmRLPSDFWDRSDWULP{QLROtTXLGREHPFRPRQmRDOWHUDRFiOFXORGHGLYLGHQGRVHSRVVLELOLWDD
DGRomRGHH[SHGLHQWHVSUiWLFRV3RUWDQWRDLQIRUPDomRFRPSDUDWLYDSDUDQmRIRL
UHDSUHVHQWDGD±RXVHMDpDSUHVHQWDGDFRQIRUPHDQWHULRUPHQWHUHSRUWDGRGHDFRUGRFRPR
&3& 5 ,$6HLQWHUSUHWDo}HVUHODFLRQDGDV2VGHWDOKHVGDVPXGDQoDVQDVSROtWLFDV
FRQWiEHLVHVWmRGLYXOJDGRVDEDL[R

1DWUDQVLomRSDUDDUUHQGDPHQWRVFODVVLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVVHJXQGR
R&3& 5 ,)56SDUDILQVGHUHJLVWURFRQWiELORVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRIRUDP
PHQVXUDGRVSHORYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVUHPDQHVFHQWHVGHVFRQWDGRVSHODWD[DGH
GHVFRQWRQRPLQDOFRQVLGHUDQGRDWD[DGHHPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOGD&RPSDQKLDHPGH
MDQHLURGHVREUHRIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRUHDO VHPLQIODomR 2VDWLYRVGHGLUHLWRGH
XVRIRUDPPHQVXUDGRVDRYDORUHTXLYDOHQWHDRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQDGDWDGDDGRomR
LQLFLDODFUHVFLGRVGRVSDJDPHQWRVDQWHFLSDGRVHGHGX]LGRVGRVLQFHQWLYRVUHFHELGRVGRV
DUUHQGDGRUHV3DUDRVDUUHQGDPHQWRVFODVVLILFDGRVFRPRILQDQFHLURVVHJXQGR&3& 5 ,$6
RYDORUFRQWiELOGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHPGHMDQHLUR
GHIRUDPGHWHUPLQDGRVSHORYDORUFRQWiELOGRDWLYRGHDUUHQGDPHQWRHRSDVVLYRGH
DUUHQGDPHQWRFRQIRUPHR&3& 5 ,$6LPHGLDWDPHQWHDQWHVGHVVDGDWD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$&RPSDQKDRSWRXSRUXWLOL]DURH[SHGLHQWHSUiWLFRGHWUDQVLomRHQmRUHFRQKHFHURVDWLYRV
GHGLUHLWRGHXVRHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDDOJXQVDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGH
EDL[RYDORU SRUH[HPSORDOXJXpLVGHLPSUHVVRUDV EHPFRPRGHFXUWRSUD]R LQIHULRUHVD
PHVHV $&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVSDJDPHQWRVDVVRFLDGRVDHVVHVDUUHQGDPHQWRV
FRPRGHVSHVDSHORPpWRGROLQHDUDRORQJRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR$GLFLRQDOPHQWHD
&RPSDQKLDH[FOXLXRVFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVGDPHQVXUDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRQD
GDWDGDDSOLFDomRLQLFLDO

$RPHQVXUDURVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDDTXHOHVDUUHQGDPHQWRVDQWHULRUPHQWH
FODVVLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVD&RPSDQKLDGHVFRQWRXRVSDJDPHQWRVGR
DUUHQGDPHQWRXWLOL]DQGRDVXDWD[DQRPLQDOLQFUHPHQWDOGHHPSUpVWLPRFRPFDUDFWHUtVWLFDV
HSUD]RVVHPHOKDQWHVDRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRHPGHMDQHLURGH

&RQWUDWRVSRUSUD]RHWD[DGHGHVFRQWR

3UD]RV&RQWUDWXDLV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
0DLVGHDQRV

7D[D




(QWUHH


LL ,PSDFWRVGDDGRomRLQLFLDOQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2VTXDGURVDEDL[RGHPRQVWUDPRVHIHLWRVSDWULPRQLDLVGDDGRomRLQLFLDOHPGHMDQHLURGH


 


'HVFULomR
$WLYR
&LUFXODQWH
7RWDODWLYRFLUFXODQWH
7ULEXWRVGLIHULGRV
'LUHLWRGHXVR
'HPDLVDWLYRV
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR

 



3DVVLYR
&LUFXODQWH
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
'HPDLVSDVVLYRV
7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
'HPDLVSDVVLYRV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLR/tTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRH3DWULP{QLR
OtTXLGR





 
&RQWURODGRUD  
$MXVWH
6DOGRDSyV
6DOGR
DGRomR
DGRomR
6DOGR
DQWHULRU
LQLFLDO
,)56
DQWHULRU




 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 

 
 
  
   
  
   
  


 
 



 
 



 
 

   
 

 
 
 

   
 

   
 

 
 
  
   
  
 
 
 


     

 

     
 
 
 

LLL,PSDFWRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLR
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 &RQVROLGDGR
$MXVWH
6DOGRDSyV
DGRomR
DGRomR
  LQLFLDO   ,)56
 
 
 
 
 




 

  

   

  

 
 


 


 


  
  



  

  

   

  
 








&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


&RPRUHVXOWDGRGDDSOLFDomRLQLFLDOGR&3& 5 ,)56(PUHODomRDRV
DUUHQGDPHQWRVTXHDQWHULRUPHQWHHUDPFODVVLILFDGRVFRPRRSHUDFLRQDLVD&RPSDQKLDH
VXDVFRQWURODGDVUHFRQKHFHUDP5GHDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRH5GH
SDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRVHPGHMDQHLURGH(VWHVDOGRGHLPSOHPHQWDomR
FRQWHPSODWDPEpPRFRQWUDWRGHORFDomRGHHVSDoRUHIHUHQWHDGDWDFHQWHUTXHWHPFRPR
ORFDWiULDD&RPSDQKLDFXMRRYDORUGHDGRomRLQLFLDOpGH5

&RQVLGHUDQGRRVUHTXLVLWRVGDQRUPDD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVUHFRQKHFHUDPQR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRQDVUXEULFDVGH³'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR´H³'HVSHVDV
ILQDQFHLUDV´UHVSHFWLYDPHQWHDVGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHMXURVDQWHVUHJLVWUDGDVFRPR
GHVSHVDVGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDO'XUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
WDLVLPSDFWRVPRQWDPRVYDORUHVGH5H5UHVSHFWLYDPHQWH

$PRYLPHQWDomRGRGLUHLWRGHXVRGXUDQWHRH[HUFtFLRILQGRGHHPGHGH]HPEURGH
IRLDVHJXLQWH

'HVFULomR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$GRomRLQLFLDOHPGHMDQHLURGHSDUDDUUHQGDPHQWRVDQWHULRUPHQWH
FODVVLILFDGRVFRPRRSHUDFLRQDLV
5HFODVVLILFDomRGHSURSULHGDGHGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLUR
$GRomRLQLFLDOHPGHMDQHLURGH
$GLomRGHQRYRVFRQWUDWRV
5HPHQVXUDomRGHFRUUHQWHGRVDMXVWHSRULQIODomRFRUUHQWH
$PRUWL]DomRQRH[HUFtFLR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
'LUHLWRGHXVR
 $PRUWL]DomRDFXPXODGD
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
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 &RQWURODGRUD  &RQVROLGDGR
 





 


  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 






 



 






&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$PRYLPHQWDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGXUDQWHRH[HUFtFLRILQGRGHHPGH
GH]HPEURGHIRLDVHJXLQWH

'HVFULomR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$GRomRLQLFLDOHPGHMDQHLURGHSDUDDUUHQGDPHQWRV
DQWHULRUPHQWHFODVVLILFDGRVFRPRRSHUDFLRQDLV
5HFODVVLILFDomRGHREULJDomRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLUR
$GRomRLQLFLDOHPGHMDQHLURGH
$GLomRGHQRYRVFRQWUDWRV
5HPHQVXUDomRGHFRUUHQWHGRVDMXVWHSRULQIODomRFRUUHQWH
&RQWUDSUHVWDomRSDJD
$SURSULDomRGHHQFDUJRVILQDQFHLURV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
6DOGRHPGHGH]HPEURGH

 &RQWURODGRUD  &RQVROLGDGR
 





  
  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 







 









LY,PSDFWRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRRXWURVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR

$VSDUFHODVIL[DVGRVFRQWUDWRVGHDOXJXHOFRQIRUPHDSUHVHQWDGRDFLPDIRUDP
UHFRQKHFLGDVDYDORUSUHVHQWH FRQVLGHUDQGRDWD[DGHMXURVQRPLQDOLQFUHPHQWDOTXDQGRGD
DGRomRLQLFLDOLQtFLRGRFRQWUDWRRXTXDQGRGHVXDHYHQWXDOPRGLILFDomRGHHVFRSR FRPR
GLUHLWRGHXVRHPFRQWUDSDUWLGDGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLD
UHJLVWURXVHJXQGRRUHJLPHGHFRPSHWrQFLDGLUHWDPHQWHQRUHVXOWDGRRPRQWDQWHGH
5UHODFLRQDGRDRVFRQWUDWRVTXHQmRDWHQGHDVSUHPLVVDVSDUDDFDSLWDOL]DomRFRPR
GLUHLWRGHXVRGDQRUPD DXVrQFLDGRFRQWUROHVXEVWDQFLDOGREHP 

Y 2ItFLRFLUFXODU&90

(PGHGH]HPEURGHD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ HPLWLXRItFLR
FLUFXODUQFRQWHQGRRULHQWDo}HVVREUHDVSHFWRVUHOHYDQWHVGR&3& 5 ,)56
DVHUHPREVHUYDGRUHVQDSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGDVFRPSDQKLDV
DUUHQGDWiULDVSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

'HDFRUGRFRPD&90DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGHGDV
FRPSDQKLDVOLVWDGDVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVDSUHVHQWDUDPGLIHUHQoDVFRPUHODomRj
DSOLFDomRGR&3& 5 ,)563RUWDQWRD&90HPLWLXRULHQWDo}HVTXHGHYHPVHU
VHJXLGDVSHODVFRPSDQKLDVOLVWDGDV'XDVGDVTXHVW}HVDERUGDGDVQDVRULHQWDo}HV
UHIHUHPVHD L DDOWHUDomRGDWD[DGHHPSUpVWLPRVLQFUHPHQWDOGHUHDOSDUDDWD[DQRPLQDO
H LL DLQFOXVmRGHLPSRVWRVVREUHYHQGDV 3,6H&2),16 QRFiOFXORGRVSDVVLYRVGH
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOTXHLPSDFWDUDPDPHQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLOGLUHLWRGHXVRDPRUWL]Do}HVHGHVSHVDVGHMXURV

$DSOLFDomRGHVWDQRYDRULHQWDomRFRQWiELOUHSUHVHQWDXPDQRYDSROtWLFDFRQWiELO

(PDWHQGLPHQWRDRDOXGLGRRItFLRD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDSUHVHQWDPRVVDOGRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


FRPSDUDWLYRVGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGLUHLWRGHXVRGDGHVSHVDILQDQFHLUDHGD
GHVSHVDGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRFRQVLGHUDQGRRHIHLWRGDLQIODomRIXWXUDSURMHWDQRV
IOX[RVGRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRGHVFRQWDGRVSHODWD[DQRPLQDO



 
  

 
6DOGRILQDOGR3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR 
,)56&3& 5 

)OX[RFRPSURMHomRGHLQIODomR

9DULDomR
 
6DOGRILQDOGR'LUHLWRGHXVROtTXLGR

,)56&3& 5 

)OX[RFRPSURMHomRGHLQIODomR

9DULDomR
 
'HVSHVDILQDQFHLUD

,)56&3& 5 

)OX[RFRPSURMHomRGHLQIODomR

9DULDomR
 
'HSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVR

,)56&3& 5 

)OX[RFRPSURMHomRGHLQIODomR

9DULDomR
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&RQVROLGDGR

'H
HP
DWp  GLDQWH

 
 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  


$VWD[DVXWLOL]DGDVSDUDSURMHomRGDLQIODomRFRPEDVHQR,*30LQGH[DGRUGHLQIODomR
FRQVWDQWHHPQRVVRVFRQWUDWRVIRUDPREWLGDVSRUPHLRGHFRWDo}HVGHFXSRQV',[,*30
IXWXURVREVHUYDGDVQD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR$VFXUYDVGHLQIODomRIRUDPREWLGDV
HPGHGHMDQHLURGHFRQVLGHUDQGRRVSUD]RVUHPDQHVFHQWHVGRVFRQWUDWRVQDTXHOD
GDWDSDUDRFiOFXORGRHIHLWRGDLQIODomRIXWXUDHVHUmRREWLGDVTXDQGRGRLQtFLRGRV
FRQWUDWRVHDFDGDGDWDEDVHGHUHDMXVWHFRQVLGHUDQGRRSUD]RFRQWUDWXDOUHPDQHVFHQWH

$&RPSDQKLDQmRGHPRQVWURXRGLUHLWRSRWHQFLDOGH3,6&2),16DUHFXSHUDUHPEXWLGRQD
FRQWUDSUHVWDomRGHDUUHQGDPHQWRGHYLGRjLPDWHULDOLGDGHGRVYDORUHVDSXUDGRV GH
GH]HPEURGH5 2VYDORUHVQmRVmRVLJQLILFDWLYRVHPIXQomRGDXWLOL]DomR
DSHQDVGHFUpGLWRVGH3,6&2),16SURSRUFLRQDLVHPUD]mRGDLQFLGrQFLDFXPXODWLYDHQmR
FXPXODWLYDGDVFRQWULEXLo}HVSURFHGLPHQWRHVWHSUHYLVWRHPOHJLVODomRHVSHFtILFD
$GLFLRQDOPHQWHDDGPLQLVWUDomRVRPHQWHSRGHDSXUDUFUpGLWRVGH3,6&2),16VREUH
DOXJXpLVTXHHVWHMDPHQTXDGUDGRVQRVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVQRDUWGD,QVWUXomR
1RUPDWLYDQGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO

,&3&,)5,&,QFHUWH]DVREUHWUDWDPHQWRGHWULEXWRVVREUHROXFUR

$,QWHUSUHWDomRWUDWDGDFRQWDELOL]DomRGRVWULEXWRVVREUHROXFURQRVFDVRVHPTXHRV
WUDWDPHQWRVWULEXWiULRVHQYROYHPLQFHUWH]DTXHDIHWDDDSOLFDomRGD&3&,$6WULEXWRV
VREUHROXFURHQmRVHDSOLFDDWULEXWRVIRUDGRkPELWRGD&3&,$6QHPLQFOXL
HVSHFLILFDPHQWHRVUHTXLVLWRVUHIHUHQWHVDMXURVHPXOWDVDVVRFLDGRVDWUDWDPHQWRV
WULEXWiULRVLQFHUWRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$,QWHUSUHWDomRDERUGDHVSHFLILFDPHQWHRVHJXLQWH L VHDHQWLGDGHFRQVLGHUDWUDWDPHQWRV
WULEXWiULRVLQFHUWRVVHSDUDGDPHQWH LL DVVXSRVLo}HVTXHDHQWLGDGHID]HPUHODomRDR
H[DPHGRVWUDWDPHQWRVWULEXWiULRVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV LLL FRPRDHQWLGDGHGHWHUPLQD
ROXFURUHDO SUHMXt]RILVFDO EDVHVGHFiOFXORSUHMXt]RVILVFDLVQmRXWLOL]DGRVFUpGLWRV
WULEXWiULRVH[WHPSRUkQHRVHDOtTXRWDVGHLPSRVWR LY FRPRDHQWLGDGHFRQVLGHUDDV
PXGDQoDVGHIDWRVHFLUFXQVWkQFLDV

$&RPSDQKLDGHYHGHWHUPLQDUVHFRQVLGHUDFDGDWUDWDPHQWRWULEXWiULRLQFHUWR
VHSDUDGDPHQWHRXHPFRQMXQWRFRPXPRXPDLVWUDWDPHQWRVILVFDLVLQFHUWRV'HYHVHVHJXLU
DDERUGDJHPTXHPHOKRUSUHYrDUHVROXomRGDLQFHUWH]D

2&3&,$6HVSHFLILFDUHTXLVLWRVSDUDWULEXWRVFRUUHQWHVHWULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVH
SDVVLYRV$&RPSDQKLDGHYHDSOLFDURVUHTXLVLWRVGR&3&,$6FRPEDVHQDOHJLVODomR
WULEXWiULDDSOLFiYHO&RQWXGRSRGHQmRHVWDUFODURFRPRDOHJLVODomRWULEXWiULDVHDSOLFDD
GHWHUPLQDGDWUDQVDomR$DFHLWDomRGHGHWHUPLQDGRWUDWDPHQWRWULEXWiULRGHDFRUGRFRPD
OHJLVODomRILVFDOSRGHQmRVHUFRQKHFLGDDWpTXHDUHVSHFWLYDDXWRULGDGHILVFDORXWULEXQDO
WRPHXPDGHFLVmRQRIXWXUR&RQVHTXHQWHPHQWHDFRQWHVWDomRRXRH[DPHGHGHWHUPLQDGR
WUDWDPHQWRILVFDOSHODDXWRULGDGHILVFDOSRGHDIHWDUDFRQWDELOL]DomRGRWULEXWRFRUUHQWHRX
GLIHULGRDWLYRRXSDVVLYRGDHQWLGDGH

1DDYDOLDomRGD&RPSDQKLDQmRKRXYHLPSDFWRVLJQLILFDWLYRHPGHFRUUrQFLDGHVWD
LQWHUSUHWDomRXPDYH]TXHWRGRVRVSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSDUDDDSXUDomRH
UHFROKLPHQWRGHWULEXWRVVREUHROXFURHVWmRDPSDUDGRVQDOHJLVODomRHSUHFHGHQWHVGH
7ULEXQDLV$GPLQLVWUDWLYRVH-XGLFLDLV

1RUPDVHPLWLGDVPDVDLQGDQmRYLJHQWHV

$VSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 EHPFRPRDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGH
UHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HVWmRHPFRQVWDQWHHFRQWLQXRSURFHVVRGHUHYLVmRFRPR
REMHWLYRGHDSHUIHLoRDUDVQRUPDVFRQWiEHLVDX[LOLDQGRROHLWRUQRSURFHVVRGHOHLWXUD
HQWHQGLPHQWRHDQiOLVHFRPSDUDWLYDFRPRXWUDVHPSUHVDVGRPHUFDGR

$&RPSDQKLDGHFLGLXQmRDGRWDUDQWHFLSDGDPHQWHQHQKXPDRXWUDQRUPDLQWHUSUHWDomRRX
DOWHUDomRTXHWHQKDPVLGRHPLWLGDVPDVTXHDLQGDQmRHVWmRHPYLJRUQRVVDFRQFOXVmRH
DQiOLVHGHLPSDFWRSUHOLPLQDUpDVHJXLQWH
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


&3&,)56&RQWUDWRVGHVHJXUR

(PPDLRGHR,$6%HPLWLXD,)56&RQWUDWRVGH6HJXUR QRUPDDLQGDQmRHPLWLGD
SHOR&3&QR%UDVLOPDVTXHVHUiFRGLILFDGDFRPR&3&&RQWUDWRVGH6HJXURH
VXEVWLWXLUiR&3&&RQWUDWRVGH6HJXUR XPDQRYDQRUPDFRQWiELODEUDQJHQWHSDUD
FRQWUDWRVGHVHJXURTXHLQFOXLUHFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRDSUHVHQWDomRHGLYXOJDomR
$VVLPTXHHQWUDUHPYLJRUD,)56VXEVWLWXLUiD,)56&RQWUDWRVGH6HJXUR ,)56 
HPLWLGDHP$,)56DSOLFDVHDWRGRVRVWLSRVGHFRQWUDWRGHVHJXUR FRPRYLGD
UDPRVHOHPHQWDUHVVHJXURGLUHWRHUHVVHJXUR LQGHSHQGHQWHPHQWHGRWLSRGHHQWLGDGHTXH
RVHPLWHPEHPFRPRGHWHUPLQDGDVJDUDQWLDVHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPFDUDFWHUtVWLFDV
GHSDUWLFLSDomRGLVFULFLRQiULD$$GPLQLVWUDomRHIHWXRXXPDDQiOLVHSUHOLPLQDUHHQWHQGHTXH
HVVDQRUPDQmRVHDSOLFDD&RPSDQKLD

$OWHUDo}HVDR&3& 5 ,)56'HILQLomRGHQHJyFLRV

(PRXWXEURGHR,$6%HPLWLXDOWHUDo}HVjGHILQLomRGHQHJyFLRVHP,)56VHQGR
HVVDVDOWHUDo}HVUHIOHWLGDVQDUHYLVmRGR&3&DOWHUDQGRR&3& 5 SDUDDMXGDUDV
HQWLGDGHVDGHWHUPLQDUVHXPFRQMXQWRDGTXLULGRGHDWLYLGDGHVHDWLYRVFRQVLVWHRXQmRHP
XPQHJyFLR(ODVHVFODUHFHPRVUHTXLVLWRVPtQLPRVSDUDXPDHPSUHVDHOLPLQDPD
DYDOLDomRVREUHVHRVSDUWLFLSDQWHVQRPHUFDGRVmRFDSD]HVGHVXEVWLWXLUTXDOTXHUHOHPHQWR
DXVHQWHLQFOXHPRULHQWDo}HVSDUDDMXGDUHQWLGDGHVDDYDOLDUVHXPSURFHVVRDGTXLULGRp
VXEVWDQWLYRGHOLPLWDPPHOKRUDVGHILQLo}HVGHQHJyFLRHGHSURGXWRVHLQWURGX]HPXPWHVWH
GHFRQFHQWUDomRGHYDORUMXVWRRSFLRQDO1RYRVFDVRVLOXVWUDWLYRVIRUDPIRUQHFLGRV
MXQWDPHQWHFRPDVDOWHUDo}HV

&RPRDVDOWHUDo}HVVHDSOLFDPSURVSHFWLYDPHQWHDWUDQVDo}HVRXRXWURVHYHQWRVTXH
RFRUUDPQDGDWDRXDSyVDSULPHLUDDSOLFDomRD&RPSDQKLDQmRVHUiDIHWDGDSRUHVVDV
DOWHUDo}HVQDGDWDGHWUDQVLomR

$OWHUDo}HVDR&3& 5 ,$6H&3&,$6'HILQLomRGHRPLVVmRPDWHULDO

(PRXWXEURGHR,$6%HPLWLXDOWHUDo}HVj,$6H,$6$FFRXQWLQJ3ROLFLHV&KDQJHV
LQ$FFRXQWLQJ(VWLPDWHVDQG(UURUVVHQGRHVVDVDOWHUDo}HVUHIOHWLGDVQDUHYLVmRGR&3&
DOWHUDQGRR&3& 5 HR&3&SDUDDOLQKDUDGHILQLomRRPLVVmRHPWRGDVDVQRUPDVH
DLQIRUPDomRpPDWHULDOVHVXDRPLVVmRGLVWRUomRRXREVFXUHFLPHQWRSRGHLQIOXHQFLDU
UD]RDYHOPHQWHGHFLV}HVTXHRVSULQFLSDLVXVXiULRVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGH
SURSyVLWRJHUDOID]HPFRPEDVHQHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVTXHIRUQHFHP
LQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVVREUHUHODWyULRHVSHFtILFRGDHQWLGDGH

1mRpHVSHUDGRTXHHVVDVDOWHUDo}HVWHQKDPXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


 $YDOLDomRGDVLQIRUPDo}HVSRUVHJPHQWR

(PIXQomRGDFRQFHQWUDomRGHVXDVDWLYLGDGHVVXEVWDQFLDOPHQWHQDDWLYLGDGHGHHQVLQR
VXSHULRUD&RPSDQKLDHVWiRUJDQL]DGDHpJHUHQFLDGDHPXPD~QLFDXQLGDGHGHQHJyFLR2V
FXUVRVRIHUHFLGRVSHOD&RPSDQKLDHPERUDVHMDPGHVWLQDGRVDXPS~EOLFRGLYHUVRHHQWUHJXHV
HPIRUPDWRVGLIHUHQWHVFRPRFDPSLHSyORVQmRVmRFRQWURODGRVHJHUHQFLDGRVSHOD
$GPLQLVWUDomRFRPRVHJPHQWRVLQGHSHQGHQWHVVHQGRRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
DFRPSDQKDGRVPRQLWRUDGRVHDYDOLDGRVGHIRUPDLQWHJUDGD



 -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV




$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVUHTXHUHP
TXHD$GPLQLVWUDomRIDoDMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHDGRWHSUHPLVVDVTXHDIHWDPRVYDORUHV
DSUHVHQWDGRVGHUHFHLWDVGHVSHVDVDWLYRVHSDVVLYRVHDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVEHPFRPR
DVGLYXOJDo}HVGHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHV

$VSULQFLSDLVSUHPLVVDVUHODWLYDVDIRQWHVGHLQFHUWH]DQDVHVWLPDWLYDVIXWXUDVHRXWUDV
LPSRUWDQWHVIRQWHVGHLQFHUWH]DHPHVWLPDWLYDVQDGDWDGREDODQoRHQYROYHQGRULVFRVTXH
SRGHPFDXVDUXPDMXVWHVLJQLILFDWLYRQRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVHSDVVLYRVQRSUy[LPRH[HUFtFLR
ILQDQFHLURHVWmRUHODFLRQDGRVDVHJXLU

3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV

8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOH[LVWHTXDQGRRYDORUFRQWiELOGHXPDWLYRRX
XQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DH[FHGHRVHXYDORUUHFXSHUiYHORTXDOpRPDLRUHQWUHRYDORUMXVWR
PHQRVFXVWRVGHYHQGDHRYDORUHPXVR2FiOFXORGRYDORUMXVWRPHQRVFXVWRVGHYHQGDVp
EDVHDGRHPLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVGHWUDQVDo}HVGHYHQGDGHDWLYRVVLPLODUHVRXSUHoRVGH
PHUFDGRPHQRVFXVWRVDGLFLRQDLVSDUDGHVFDUWDURDWLYR2FiOFXORGRYDORUHPXVRpEDVHDGR
QRPRGHORGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2VIOX[RVGHFDL[DGHULYDPGRRUoDPHQWRSDUDRV
SUy[LPRVFLQFRDQRVHQmRLQFOXHPDWLYLGDGHVGHUHRUJDQL]DomRFRPDVTXDLVD&RPSDQKLDHRX
VXDVFRQWURODGDVDLQGDQmRWHQKDPVHFRPSURPHWLGRRXLQYHVWLPHQWRVIXWXURVVLJQLILFDWLYRVTXH
PHOKRUDUmRDEDVHGHDWLYRVGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DREMHWRGHWHVWH2YDORUUHFXSHUiYHOp
VHQVtYHOjWD[DGHGHVFRQWRXWLOL]DGDQRPpWRGRGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGREHPFRPRDRV
UHFHELPHQWRVGHFDL[DIXWXURVHVSHUDGRVHjWD[DGHFUHVFLPHQWRXWLOL]DGDSDUDILQVGH
H[WUDSRODomR

9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

2YDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDWLYRVHSDVVLYRVTXHQmRVmRQHJRFLDGRVHP
PHUFDGRVDWLYRVpGHWHUPLQDGRPHGLDQWHRXVRGHWpFQLFDVGHDYDOLDomRLQFOXLQGRRPpWRGRGH
IOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVXWLOL]DPVHXMXOJDPHQWRSDUD
HVFROKHURVGDGRVHSUHPLVVDVXWLOL]DGRVQHVWDVDYDOLDo}HV0XGDQoDVQDVSUHPLVVDVVREUH
HVVHVIDWRUHVSRGHPDIHWDURYDORUMXVWRDSUHVHQWDGRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


3URYLV}HVSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV

$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVUHFRQKHFHPSURYLVmRSDUDFDXVDVFtYHLVWULEXWiULDVH
WUDEDOKLVWDV$DYDOLDomRGDSUREDELOLGDGHGHSHUGDLQFOXLDDYDOLDomRGDVHYLGrQFLDVGLVSRQtYHLV
DKLHUDUTXLDGDVOHLVDVMXULVSUXGrQFLDVGLVSRQtYHLVDVGHFLV}HVPDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLVH
VXDUHOHYkQFLDQRRUGHQDPHQWRMXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV


$VSURYLV}HVVmRUHYLVDGDVHDMXVWDGDVSDUDOHYDUHPFRQWDDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVWDLV
FRPRSUD]RGHSUHVFULomRDSOLFiYHOFRQFOXV}HVGHLQVSHo}HVILVFDLVRXH[SRVLo}HVDGLFLRQDLV
LGHQWLILFDGDVFRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGHWULEXQDLV

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGLUHWDVHLQGLUHWDVHVWmRVXMHLWDVQRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRV
DILVFDOL]Do}HVSURFHVVRVMXGLFLDLVHSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVHPPDWpULDVFtYHOWULEXWiULD
WUDEDOKLVWDDPELHQWDOVRFLHWiULDHGLUHLWRGRFRQVXPLGRUHQWUHRXWUDV'HSHQGHQGRGRREMHWR
GDVLQYHVWLJDo}HVVREUHRVSURFHVVRVMXGLFLDLVRXSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVD&RPSDQKLDH
VXDVFRQWURODGDVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGRUHVSHFWLYR
UHVXOWDGRILQDO

&RQIRUPHH[SRVWRQmRpSRVVtYHOJDUDQWLUTXHHVWDVDXWRULGDGHVQmRDXWXDUmRD&RPSDQKLDH
VXDVFRQWURODGDVQHPTXHHVWDVDXWXDo}HVQmRVHFRQYHUWHUmRHPSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVH
SRVWHULRUPHQWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVWDPSRXFRRUHVXOWDGRILQDOWDQWRGRVHYHQWXDLV
SURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVTXDQWRGRVMXGLFLDLV

7ULEXWRV

'DGRRDPSORDVSHFWRGHUHODFLRQDPHQWRVGHQHJyFLRVEHPFRPRDQDWXUH]DGHORQJRSUD]RH
DFRPSOH[LGDGHGRVLQVWUXPHQWRVFRQWUDWXDLVH[LVWHQWHVGLIHUHQoDVHQWUHRVUHVXOWDGRVUHDLVH
DVSUHPLVVDVDGRWDGDVRXIXWXUDVPXGDQoDVQHVVDVSUHPLVVDVSRGHULDPH[LJLUDMXVWHVIXWXURV
QDUHFHLWDHGHVSHVDGHWULEXWRVMiUHJLVWUDGD$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVFRQVWLWXHP
SURYLV}HVFRPEDVHHPHVWLPDWLYDVFDEtYHLVSDUDSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGHDXGLWRULDVSRU
SDUWHGDVDXWRULGDGHVILVFDLVGDVUHVSHFWLYDVMXULVGLo}HVHPTXHRSHUD2YDORUGHVVDVSURYLV}HV
EDVHLDVHHPYiULRVIDWRUHVFRPRH[SHULrQFLDGHDXGLWRULDVILVFDLVDQWHULRUHVHLQWHUSUHWDo}HV
GLYHUJHQWHVGRVUHJXODPHQWRVWULEXWiULRVSHODHQWLGDGHWULEXWiYHOHSHODDXWRULGDGHILVFDO
UHVSRQViYHO

(VVDVGLIHUHQoDVGHLQWHUSUHWDomRSRGHPVXUJLUQXPDDPSODYDULHGDGHGHDVVXQWRV
GHSHQGHQGRGDVFRQGLo}HVYLJHQWHVQRUHVSHFWLYRGRPLFtOLRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

2PpWRGRGRSDVVLYRGHFRQWDELOL]DomRGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOpXVDGRSDUD
LPSRVWRGHUHQGDGLIHULGRJHUDGRSRUGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHQWUHRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVH
SDVVLYRVHRVUHVSHFWLYRVYDORUHVILVFDLV2PRQWDQWHGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRDWLYRpUHYLVDGRQDGDWDGHFDGDEDODQoRHUHGX]LGRDRPRQWDQWHTXHQmRVHMDPDLV
UHDOL]iYHODWUDYpVGHOXFURVWULEXWiYHLVIXWXURV$WLYRVHSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRFDOFXODGRV
XVDQGRDVDOtTXRWDVILVFDLVDSOLFiYHLVDROXFURWULEXWiYHOQRVDQRVHPTXHHVVDVGLIHUHQoDV
WHPSRUiULDVGHYHUmRVHUUHDOL]DGDV2OXFURWULEXWiYHOIXWXURSRGHVHUPDLRURXPHQRUTXHDV
HVWLPDWLYDVFRQVLGHUDGDVTXDQGRGDGHILQLomRGDQHFHVVLGDGHGHUHJLVWUDURDWLYRILVFDO

3URYLVmRSDUDFUpGLWRGHOLTXLGDomRGXYLGRVD

$3URYLVmRSDUDFUpGLWRGHOLTXLGDomRGXYLGRVDpFDOFXODGDGHDFRUGRFRPDVGLUHWUL]HVGR&3&
,)56&RPRFRQVHTXrQFLDGDDGRomRGDQRUPDD&RPSDQKLDSDVVRXDPHQVXUDUD
SURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDFRPEDVHQDSHUGDHVSHUDGDHQmRPDLVFRPEDVH
QDSHUGDLQFRUULGD

$&RPSDQKLDXWLOL]DRH[SHGLHQWHSUiWLFRSUHYLVWRQDQRUPDHDSOLFDRPRGHORVLPSOLILFDGRQD
PHQVXUDomRGDSHUGDHVSHUDGDSDUDDYLGDWRGDGRFRQWUDWRDWUDYpVGDXWLOL]DomRGHGDGRV
KLVWyULFRVHGDVHJPHQWDomRGDFDUWHLUDGHUHFHEtYHLVHPJUXSRVTXHSRVVXHPRPHVPRSDGUmR
GHUHFHELPHQWRHRVPHVPRVSUD]RVGHYHQFLPHQWR


 &RPELQDomRGHQHJyFLRV

*UXSR9HULWDV

(PGHDEULOGHD$&()6$FRQFUHWL]RXDDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGD
9HULWDV(GXFDFLRQDO$3DUWLFLSDo}HV6$GHWHQWRUDVGD6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6DQWD5LWD
6$ &HQWUR8QLYHUVLWiULRGD6HUUD*D~FKD)6*)DFXOGDGHGH7HFQRORJLDGD6HUUD
*D~FKD±)76* &(68&$±&RPSOH[RGH(QVLQR6XSHULRUGH&DFKRHLULQKD/WGD &(68&$
±)DFXOGDGH,QHGL 6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6DQWD7HUH]D/WGDH6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO
6mR%HQWR/WGD )DFXOGDGHGD6HUUD*D~FKDGH%HQWR*RQoDOYHV MXQWDVGHILQLGDVFRPR
*UXSR9HULWDV(PGHPDUoRGHDWUDQVDomRIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD &$'( 

2SUHoRSDJRpFRPSRVWRGDVHJXLQWHIRUPD

'HVFULomR

9DORU

3UHoRGHDTXLVLomR
$MXVWHGHSUHoR±FDSLWDOGHJLUR




7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$ORFDomRGRYDORUMXVWR

(PFXPSULPHQWRDRVGLVSRVLWLYRVGR&3& 5 ,)56±&RPELQDo}HVGH1HJyFLRVD
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRQFOXLXSRUPHLRGHODXGRILQDOGH33$WRGDVDV
PHQVXUDo}HVQRVYDORUHVMXVWRVGRVDWLYRVDGTXLULGRVHGRVSDVVLYRVDVVXPLGRVQDGDWDGH
DTXLVLomRSHUID]HQGRDVDORFDo}HVDEDL[RDSUHVHQWDGDV

6HJXHSRVLomRILQDOGRVVDOGRVUHFRQKHFLGRVQDFRPELQDomRGHQHJyFLRHPGHDEULOGH


'HVFULomR
$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
7ULEXWRVGLIHULGRV
2XWURVDWLYRV
,PRELOL]DGROtTXLGR
,QWDQJtYHLV
&DUWHLUDGH&OLHQWHV6DQWD5LWD
&DUWHLUDGH&OLHQWHV&HVXFD
0DUFD6DQWD5LWD
&UHGHQFLDPHQWRH/LFHQoDVGH2SHUDomR0(&6DQWD5LWD
&UHGHQFLDPHQWRH/LFHQoDVGH2SHUDomR0(&&HVXFD
2XWURVLQWDQJtYHLV


3DVVLYR
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDMXGLFLDLV
2XWURVSDVVLYRV


7RWDOGHDWLYRVLGHQWLILFiYHLVOtTXLGRV


$ORFDomRILQDO


















  
  
  
  
  
  





ÈJLR
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR




2iJLRSDJRSRUUHQWDELOLGDGHIXWXUDRULJLQDGRQDRSHUDomRFRQVLVWHQREHQHItFLRGDV
VLQHUJLDVHVSHUDGDVFUHVFLPHQWRGDVUHFHLWDVGHVHQYROYLPHQWRIXWXURGRVPHUFDGRV

(VVHVEHQHItFLRVQmRVmRUHFRQKHFLGRVVHSDUDGDPHQWHGRiJLRSRUTXHQmRDWHQGHPDRV
FULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRGHDWLYRVLQWDQJtYHLVLGHQWLILFiYHLV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


0HWRGRORJLDSDUDRUHFRQKHFLPHQWRGRVDWLYRVLQWDQJtYHLV

)RUDPREVHUYDGRVRVFULWpULRVGHILQLGRVQR&3& 5 ,$6,QWDQJtYHOSDUD
UHFRQKHFLPHQWRGRVDWLYRVLQWDQJtYHLVFLWDGRVDVHJXLU


$WLYR
&DUWHLUDGHDOXQRV6DQWD5LWD
&DUWHLUDGHDOXQRV&HVXFD
0DUFD6DQWD5LWD
/LFHQoDV0(&6DQWD5LWD


5






3UD]RHVSHUDGR
0pWRGR
GHDPRUWL]DomR
0pWRGRGH³UHQGLPHQWRVH[FHGHQWHVF7$%´
DQRV
0pWRGRGH³UHQGLPHQWRVH[FHGHQWHVF7$%´
DQRV
0pWRGR³&RPSDUDWLYRGHPHUFDGR DYDOLDomRP~OWLSOD 
,QGHILQLGR
0pWRGRGH³FRPHVHP´
,QGHILQLGR

/LFHQoDV0(&&HVXFD



0pWRGRGH³FRPHVHP´

,QGHILQLGR



2VPpWRGRVXWLOL]DGRVFRQVLVWHPHPFRQYHUWHUPRQWDQWHVIXWXURVHPXPYDORU~QLFRDWXDO
RXVHMDGHVFRQWDGRDYDORUSUHVHQWHDWUDYpVGHWD[DGHGHVFRQWRTXHUHIOLWDRULVFR
DVVRFLDGRDRDWLYRRXQHJyFLR

6DtGDGHFDL[DOtTXLGDQDDTXLVLomRGR*UXSR9HULWDV


3UHoRGHDTXLVLomR
3DUFHODUHWLGD L 
6DOGRVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDGTXLULGRV
(IHLWROtTXLGRQRIOX[RGHFDL[DGDDGTXLUHQWH

$EULO

 
 



L 3DUFHODGH5DVHUDMXVWDGDSHODYDULDomRGR&',TXHVHUmRSDJRVDSyVRDQLYHUViULRGDGDWDGH
IHFKDPHQWRGDWUDQVDomR





,PSDFWRGDVDTXLVLo}HVQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

2UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHLQFOXLUHFHLWDVHGHVSHVDV
DWULEXtYHLVDRVQHJyFLRVDGLFLRQDLVJHUDGRVSHOR*UXSR9HULWDVDSDUWLUGHDEULOGH
XPDYH]TXHDWUDQVDomRGHDTXLVLomRGHVVDLQYHVWLGDVHFRQFUHWL]RXHPGHDEULOGH


'HVGHDGDWDGHDTXLVLomR*UXSR9HULWDVFRQWURODGDVFRQWULEXtUDPFRPXPDUHFHLWDOtTXLGD
GH5HOXFUROtTXLGRGH56HDDTXLVLomRWLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGR
H[HUFtFLRDUHFHLWDOtTXLGDFRQVROLGDGDWRWDOL]DULD5HROXFUROtTXLGRFRQVROLGDGR
VHULDGH5

2VFXVWRVUHODFLRQDGRVjDTXLVLomRQRPRQWDQWHGH5IRUDPUHFRQKHFLGRVQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRFRPRGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVQDFRQWURODGRUD$&()
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


&OiXVXODVGHUHHPEROVRGHFRQWLQJrQFLDV

$&RPSDQKLDSRVVXLFOiXVXODFRQWUDWXDOSDUDHYHQWXDLVGHVHPEROVRVILQDQFHLURVSDUD
FRQWLQJrQFLDVRULJLQDGDVHPHYHQWRVSDVVDGRVRFRUULGRVDQWHVGDGDWDGHDTXLVLomRGD
9HULWDVFRPVXDVUHVSHFWLYDVFRQWURODGDV

*UXSR8QLSr

(PGHPDUoRGHD&RQWURODGD6HFLG6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO&LGDGHGH6mR3DXOR
6$FHOHEURXXP&RQWUDWRGH&RPSUDH9HQGDGH$o}HVH2XWUDV$YHQoDVDGTXLULQGR
GDVTXRWDVGR&HQWUR8QLYHUVLWiULRGH-RmR3HVVRD³8QLSr´HGD6RFLHGDGH/LPLWDGD
³,Sr3DWULPRQLDO´GHILQLGDVMXQWDVFRPR*UXSR8QLSrHHPGHVHWHPEURGHD
&RPSDQKLDFRQFOXLXDVQHJRFLDo}HVHKRXYHDWUDQVIHUrQFLDGDVTXRWDV

$RSHUDomRIRLDSURYDGDSHOR&$'(HPGHMXQKRGHVHPUHVWULo}HV

2SUHoRSDJRpFRPSRVWRGDVHJXLQWHIRUPD

'HVFULomR

9DORU

3UHoRGHDTXLVLomR
$MXVWHGRSUHoRSyVIHFKDPHQWR


 

7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR





$ORFDomRGRYDORUMXVWR

(PFXPSULPHQWRDRVGLVSRVLWLYRVGR&3& 5 ,)56±&RPELQDo}HVGH1HJyFLRVD
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRQFOXLXSRUPHLRGHODXGRILQDOGH33$WRGDVDV
PHQVXUDo}HVQRVYDORUHVMXVWRVGRVDWLYRVDGTXLULGRVHGRVSDVVLYRVDVVXPLGRVQDGDWDGH
DTXLVLomRSHUID]HQGRDVDORFDo}HVDEDL[RDSUHVHQWDGDV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


6HJXHSRVLomRILQDOGRVVDOGRVUHFRQKHFLGRVQDFRPELQDomRGHQHJyFLRHPGHVHWHPEUR
GH


'HVFULomR
$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
,QYHVWLPHQWRV
2XWURVDWLYRV
,PRELOL]DGROtTXLGR
,QWDQJtYHLV
0DUFD
&UHGHQFLDPHQWRH/LFHQoDVGH2SHUDomR0(&
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD
2XWURVLQWDQJtYHLV


3DVVLYR
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDMXGLFLDLV
2XWURVSDVVLYRV


$ORFDomRILQDO













 
 
 
 
 
 










  






7RWDOGHDWLYRVLGHQWLILFiYHLVOtTXLGRV

ÈJLR




7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR






2iJLRSDJRSRUUHQWDELOLGDGHIXWXUDRULJLQDGRQDRSHUDomRFRQVLVWHQREHQHItFLRGDV
VLQHUJLDVHVSHUDGDVFUHVFLPHQWRGDVUHFHLWDVGHVHQYROYLPHQWRIXWXURGRVPHUFDGRV

(VVHVEHQHItFLRVQmRVmRUHFRQKHFLGRVVHSDUDGDPHQWHGRiJLRSRUTXHQmRDWHQGHPDRV
FULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRGHDWLYRVLQWDQJtYHLVLGHQWLILFiYHLV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


0HWRGRORJLDSDUDRUHFRQKHFLPHQWRGRVDWLYRVLQWDQJtYHLVHGDPDLVYDOLDGRLPRELOL]DGR

2VFULWpULRVREVHUYDGRVSDUDRUHFRQKHFLPHQWRGRVDWLYRVLQWDQJtYHLVLGHQWLILFDGRVQD
FRPELQDomRGHQHJyFLRVHGDPDLVYDOLDGRLPRELOL]DGRIRUDPFRQIRUPHVHJXH

$WLYR
0DUFD
&UHGHQFLDPHQWRH/LFHQoDVGH
RSHUDomR0(&
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD





5


0pWRGR
0pWRGRGD³HFRQRPLDGHUR\DOWLHV´




0pWRGRGH³FRPHVHP´
0pWRGRGH³UHQGLPHQWRVH[FHGHQWHV´
0pWRGR³FRPSDUDWLYRGHGDGRVGHPHUFDGRH
FXVWRGHUHSURGXomR´
0pWRGR³FRPSDUDWLYRGHGDGRVGHPHUFDGRH
FXVWRGHUHSURGXomR´
0pWRGR³FRPSDUDWLYRGHGDGRVGHPHUFDGRH
FXVWRGHUHSURGXomR´
0pWRGR³FRPSDUDWLYRGHGDGRVGHPHUFDGRH
FXVWRGHUHSURGXomR´
0pWRGR³LQYROXWLYR´

0yYHLVHXWHQVtOLRV



0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV



&RPSXWDGRUHVHSHULIpULFRV
9HtFXORV
,PyYHO





3UD]RHVSHUDGR
GHDPRUWL]DomR
GHSUHFLDomR
DQRV
,QGHILQLGR
DQRV
DQRV
DDQRV
DDQRV
DQR
DQRV


2VPpWRGRVXWLOL]DGRVFRQVLVWHPHPFRQYHUWHUPRQWDQWHVIXWXURVHPXPYDORU~QLFRDWXDO
RXVHMDGHVFRQWDGRDYDORUSUHVHQWHDWUDYpVGHWD[DGHGHVFRQWRTXHUHIOLWDRULVFR
DVVRFLDGRDRDWLYRRXQHJyFLR

6DtGDGHFDL[DOtTXLGDQDDTXLVLomRGR*UXSR8QLSr


3UHoRGHDTXLVLomR
3DUFHODUHWLGD L 
6DOGRVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDGTXLULGRV
'HVHPEROVROtTXLGRGHFDL[D LL 

$JRVWR

 
 



L 3DUFHODGH5DVHUDMXVWDGDSHODYDULDomRGR&',TXHVHUmRSDJRVDSyVRDQLYHUViULRGDGDWDGH
IHFKDPHQWRGDWUDQVDomR
LL ,QFOXL5OLTXLGDGRHPGH]HPEURGHYLGHQRWD


,PSDFWRGDVDTXLVLo}HVQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

2UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHLQFOXLUHFHLWDVHGHVSHVDV
DWULEXtYHLVDRVQHJyFLRVDGLFLRQDLVJHUDGRVSHOR*UXSR8QLSrDSDUWLUGHVHWHPEURGH
XPDYH]TXHDWUDQVDomRGHDTXLVLomRGDLQYHVWLGDVHFRQFUHWL]RXHPGHVHWHPEURGH


'HVGHDGDWDGHDTXLVLomRR*UXSR8QLSrFRQWULEXLXFRPXPDUHFHLWDOtTXLGDGH5H
SUHMXt]ROtTXLGRGH56HDDTXLVLomRWLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDUHFHLWD
OtTXLGDFRQVROLGDGDWRWDOL]DULD5HRSUHMXt]ROtTXLGRFRQVROLGDGRVHULDGH5
2VFXVWRVUHODFLRQDGRVjDTXLVLomRQRPRQWDQWHGH5IRUDPUHFRQKHFLGRVQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRFRPRGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVQDFRQWURODGRUD6HFLG
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


&OiXVXODVGHUHHPEROVRGHFRQWLQJrQFLDV

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPFOiXVXODFRQWUDWXDOSDUDHYHQWXDLVGHVHPEROVRV
ILQDQFHLURVGDVFRQWLQJrQFLDVRULJLQDGDVGHIDWRVJHUDGRUHVRFRUULGRVDQWHVGDGDWDGH
DTXLVLomRGR*UXSR8QLSr



 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


&RQWURODGRUD 
&RQVROLGDGR




 





 



 



 



 




 




&DL[D
%DQFRFRQWDPRYLPHQWR
(TXLYDOHQWHVGHFDL[D D 
7RWDO




D  2VVDOGRVPDQWLGRVHPHTXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRUHSUHVHQWDGRVSULQFLSDOPHQWHSRU L DSOLFDo}HVDXWRPiWLFDVHP

UHQGDIL[DFRPOLTXLGH]LPHGLDWDHUHPXQHUDGDVjWD[DGHMXURVTXHYDULDPGHDGR&',SDUDGHGH]HPEUR
GHHH LL IXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVHPUHQGDIL[DGHFXUWRSUD]RUHPXQHUDGRVjWD[DGHMXURVTXHYDULDP
GHDGR&',SDUDGHGH]HPEURGH


$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV

 




&RQVROLGDGR


  














  



)XQGRGHLQYHVWLPHQWR
&'% D 
7tWXORGHFDSLWDOL]DomR
7RWDO







D  $&RPSDQKLDSRVVXLDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHFXUWRSUD]RUHIHUHQWHDIXQGRGHLQYHVWLPHQWRGHUHQGDIL[DFRP
OLTXLGH]LPHGLDWDHLQGH[DGDjYDULDomRGH GHGH]HPEURGH±PpGLDGHD GR
&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV,QWHUEDQFiULRV ³&',´ $RSHUDomRWHPFRPRFDUDFWHUtVWLFDRYtQFXORGHJDUDQWLDVQDV
RSHUDo}HVGHFUpGLWRVTXHD&RPSDQKLDSRVVXLFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV(VVDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVVmR
JDUDQWLGRUDVGHHPSUpVWLPRVEDQFiULRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVYLGH1RWD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



 &RQWDVDUHFHEHU


0HQVDOLGDGHV
&UpGLWRXQLYHUVLWiULR
$FRUGRVHPDQGDPHQWR
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
6XEWRWDO
3URYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
$MXVWHDYDORUSUHVHQWH
7RWDO
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH




 
D
E
F

 
G

 



&RQWURODGRUD 
&RQVROLGDGR

 

  



 
 

 



 



 











 
  
 
 
 
  
 
 

 
 

 



 
 

 



D &RUUHVSRQGHjVPHQVDOLGDGHVDUHFHEHUGRVDOXQRVSURYHQLHQWHVGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGDDWLYLGDGHGHHQVLQR


E &RPSUHHQGHDVPHQVDOLGDGHVDUHFHEHUREMHWRGHILQDQFLDPHQWRPHGLDQWHRVSURJUDPDVGLVSRQtYHLVQD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV


),(6 )XQGRGH)LQDQFLDPHQWR(VWXGDQWLO HVWmRUHSUHVHQWDGDVSHORVFUpGLWRVHGXFDFLRQDLVFXMRVILQDQFLDPHQWRV
IRUDPFRQWUDWDGRVSHORVDOXQRVMXQWRj&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO&()RX%DQFRGR%UDVLOHR)XQGR1DFLRQDOGH
'HVHQYROYLPHQWRGD(GXFDomR)1'(VHQGRRVUHFXUVRVILQDQFHLURVUHSDVVDGRVPHQVDOPHQWHSHOD&()H%DQFR
GR%UDVLOHPFRQWDFRUUHQWHEDQFiULDHVSHFtILFD

2UHIHULGRPRQWDQWHWHPVLGRXWLOL]DGRSDUDSDJDPHQWRGDVFRQWULEXLo}HVSUHYLGHQFLiULDVHWULEXWRVIHGHUDLVEHP
FRPRFRQYHUWLGRVHPFDL[DSRUPHLRGHOHLO}HVGHWtWXORVGR7HVRXUR1DFLRQDO

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQVWLWXHPSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDSDUDRVYDORUHVJHUDGRV
QDPRGDOLGDGH),(6GHDFRUGRFRPDVHVWLPDWLYDVGHSHUGDDVVRFLDGDVDRVDOXQRVFRQWHPSODGRVSHORSURJUDPD
$&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUXPDSDUFHODGHXPDHYHQWXDOLQDGLPSOrQFLDGRDOXQRSDUDFRPR)1'(GHDFRUGR
FRPDPRGDOLGDGHGHFRQWUDWRFHOHEUDGR3DUDRVFRQWUDWRVFRPILDGRUD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUGH
HYHQWXDOLQDGLPSOrQFLDGRDOXQR3DUDRVFRQWUDWRVJDUDQWLGRVSHOR)XQGRGH*DUDQWLDGH2SHUDo}HVGH&UpGLWR
(GXFDWLYD)*('8&D&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUGDLQDGLPSOrQFLDSDUDRVFRQWUDWRVDVVLQDGRVDQWHVGH
GHDEULOGHHGHSDUDRVFRQWUDWRVDVVLQDGRVDSyVHVWDGDWD

(PGH]HPEURGHR0LQLVWpULRGD(GXFDomRH&XOWXUD0(&GHILQLXDVSRUWDULDVQRUPDWLYDVQHQ
TXHPRGLILFDPSULQFLSDOPHQWHRIOX[RGHSDJDPHQWRVjVLQVWLWXLo}HVHGXFDFLRQDLVUHGX]LQGRDTXDQWLGDGHDQXDOGH
UHSDVVHVSHOR0(&DOpPGHLPSRUQRYDVUHJUDVGHSRQWXDomRPtQLPDVREUHR([DPH1DFLRQDOGR(QVLQR0pGLR±
(1(0SDUDRVDOXQRVLQJUHVVDQWHVDSDUWLUGHPDUoRGH


F  5HIHUHPVHDPHQVDOLGDGHVUHQHJRFLDGDVDFUHVFLGDVGHMXURVHDWXDOL]DomRPRQHWiULDSHORVtQGLFHVFRQWUDWXDLV
UHJLVWUDGRVSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLD7DLVUHQHJRFLDo}HVRFRUUHPSULQFLSDOPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHVSUp
GDWDGRVHFDUW}HVGHFUpGLWR

G $&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQVWLWXHPSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDHPPRQWDQWH
FRQVLGHUDGRVXILFLHQWHSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDFREULUHYHQWXDLVSHUGDVQDUHDOL]DomRGDVPHQVDOLGDGHV
QHJRFLDo}HVDUHFHEHUHRXWURVDWLYRVDUHFHEHU'HDFRUGRFRPDVGLUHWUL]HVGR&3&,)56,QVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURVHPGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQVWLWXHPSURYLVmRFRPEDVHQDSHUGD
HVSHUDGDHQmRPDLVFRPEDVHQDSHUGDLQFRUULGD

$PRYLPHQWDomRGDSURYLVmRSDUDFUpGLWRVSDUDOLTXLGDomRGXYLGRVDHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU



&RQWURODGRUD  &RQVROLGDGR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 











L

6DOGRVHP
 

&RQVWLWXLo}HVGHSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
 

(IHLWRVGDDGRomRLQLFLDOGR&3&,)56
 

(IHLWRGHDTXLVLo}HVHPFRPELQDo}HVGHQHJyFLRV
 

%DL[DFRQWUDFRQWDVDUHFHEHU L 
  
 
6DOGRVHP
 

&RQVWLWXLo}HVGHSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
 

%DL[DFRQWUDFRQWDVDUHFHEHU L 
  
 
6DOGRVHP
 

 

 
4XDQGRRDWUDVRDWLQJHXPDIDL[DGHYHQFLPHQWRVXSHULRUDDQRVRWtWXORpEDL[DGR0HVPRSDUDRVWtWXORV
EDL[DGRVRVHVIRUoRVGHFREUDQoDFRQWLQXDPHRVUHVSHFWLYRVUHFHELPHQWRVVmRUHFRQKHFLGRVGLUHWDPHQWHDR
UHVXOWDGRTXDQGRGHVXDUHDOL]DomR


$FRPSRVLomRGRVYDORUHVDUHFHEHUSRULGDGHGHYHQFLPHQWRpDSUHVHQWDGDDVHJXLU



  


 
 
 
 
 



 
 
 
 


$YHQFHU
&UpGLWRXQLYHUVLWiULR
0HQVDOLGDGHVDUHFHEHU
$FRUGRVHPDQGDPHQWR
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
9HQFLGRV
$WpGLDV
$FLPDGHGLDV
7RWDO



  


 
 
 
 
 



 
 
 

$YHQFHU
&UpGLWRXQLYHUVLWiULR
0HQVDOLGDGHVDUHFHEHU
$FRUGRVHPDQGDPHQWR
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
9HQFLGRV
$WpGLDV
$FLPDGHGLDV
7RWDO
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&RQWURODGRUD
  

 










 



 
 
 
 




 
 
 



&RQVROLGDGR
  

 










 



 
 
 
 




 
 
 







&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



 2XWURVFUpGLWRV

&RQWURODGRUD 
&RQVROLGDGR


 


 



 



 



 



 



 



 


 
 



 



 





&RQWDVDUHFHEHUGHYHQGDGHLPyYHO D 
$GLDQWDPHQWRVDIXQFLRQiULRV
$GLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHV
*DUDQWLDSURYSFRQWLQJrQFLDV E 
2XWURVFUpGLWRV
7RWDO
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH




D 5HIHUHVHDFRPSURPLVVRGHFRPSUDHYHQGDFHOHEUDGRHPGHPDUoRGHSHODFRQWURODGDLQGLUHWD&HXQVS
FRPD0RWUL]3DUWLFLSDo}HV/WGD2VYDORUHVDFXVWRGRLPyYHOHPDLVYDOLDIRUDPEDL[DGRVHUHFRQKHFLGRVGH
DFRUGRFRPRVFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHTXHWUDWDPR&3& 5 ,$62SHUDF}HVGH
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO

E &RQIRUPHRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGD6DQWD5LWD&HVXFDH8QLSrH[LVWHPJDUDQWLDVDWUHODGDVDRVSURFHVVRV
SURYiYHLVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVHPGLVFXVVmRHPTXHD&RPSDQKLDILJXUDQRSyORSDVVLYRGDDomR1RFDVRGH
MXOJDPHQWRVGHVIDYRUiYHLVHVVHVYDORUHVVHUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRVYHQGHGRUHVVHQGRUHHPEROVDGRRV
YDORUHVj&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV




 ,QYHVWLPHQWRV

D  0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV



6DOGRHPGHGH]HPEURGH
 
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
(IHLWROtTXLGRGDFRPELQDomRGHQHJyFLRV L 
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOWRWDO
 
$GRomRLQLFLDOGDVQRYDVSUiWLFDV,)56
$XPHQWRGHFDSLWDO
'LVWULEXLomRGHOXFURV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
 
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
(IHLWROtTXLGRGDFRPELQDomRGHQHJyFLRV L 
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOWRWDO
 
'LVWULEXLomRGHOXFURV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH



0yGXOR




  



 

 



8')






 

  






  


8QLFLG



  


 

  



  


  


8QLIUDQ $FHUYR
7RWDO









  

 






 

 



  
   









  

 






  
   




L  (IHLWRGDVDPRUWL]Do}HVGRVLQWDQJtYHLVLGHQWLILFDGRVTXDQGRGDFRPELQDomRGHQHJyFLRVHUHFRQKHFLGDVQDIRUPD
GHDMXVWHjHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOQD&RPSDQKLD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


6XPiULRGREDODQoRSDWULPRQLDOHGDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGDVFRQWURODGDVGLUHWDV


GHSDUWLFLSDomR
$WLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR



  0yGXOR








3DVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUR SUHMXt]R OtTXLGRGRH[HUFtFLR

 







GHSDUWLFLSDomR
$WLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR




3DVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR









 
 
 
 
 


GHGH]HPEURGH
8QLFLG
8QLIUDQ





 



  
  




 
  



  



  
     
   
 
 
 
 


 







8')



GHGH]HPEURGH
8')
8QLFLG
8QLIUDQ
  0yGXOR









 





  

  

 







  





  


 

   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




 








411

412















'HSUHFLDomR
$FHUYRELEOLRJUiILFR
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHVGHWHUFHLURV
2XWUDVLPRELOL]Do}HV

&XVWR
$FHUYRELEOLRJUiILFR
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHVGHWHUFHLURV
,PRELOL]Do}HVHPDQGDPHQWR D 
2XWUDVLPRELOL]Do}HV



D  &RQWURODGRUD




,PRELOL]DGR






 






  
  
  
  
  
  
 
  












6DOGRVHP









  
 
 
  
  
  
  
 













$GLo}HV








 
 
 
 
 
 
 
 













6DOGRVHP









 
 
 
 
 
 
 
 













$GLo}HV



1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$































%DL[DV


 










 







 



 

7UDQVI


 
 
 
 
 
 
 
 













6DOGRVHP
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$GLo}HV















6DOGRVHP




&XVWR
7HUUHQRV
3UpGLRV
$FHUYRELEOLRJUiILFR
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHVGHWHUFHLURV
,PRELOL]Do}HVHPDQGDPHQWR D 
3URSULHGDGHGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
2XWUDVLPRELOL]Do}HV

 

'HSUHFLDomR
3UpGLRV
$FHUYRELEOLRJUiILFR
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHVGHWHUFHLURV
3URSULHGDGHGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
2XWUDVLPRELOL]Do}HV


 













  



  
 
 
  

  

 
 











 
































  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
























&RPELQDomR 6DOGRVHP
5HFODVVLI GHQHJyFLRV 











  
  
 
 
  


 
 


%DL[DV


 
 
 
 
 
  
 

 
 













 











 

 























 






%DL[DV E  5HFODVVLI





















$GLo}HV


  
 
 
 
 
 
 

  
 

























6DOGRVHP



D  2JUXSRGHLPRELOL]Do}HVHPDQGDPHQWRFRUUHVSRQGHVXEVWDQFLDOPHQWHDJDVWRVFRPUHIRUPDGHLPyYHLVHDGHTXDGDomRGRVDPELHQWHVSDUDD
XWLOL]DomRGDVDXODVQRVFDPSXV$SyVDYDOLGDomRHILQDOL]DomRGDVREUDVSDUDXWLOL]DomRGRHVSDoRRVYDORUHVVmRWUDQVIHULGRVSDUDDUXEULFDGH
EHQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURVHGHSUHFLDGRVFRQIRUPHFRQWUDWRGHORFDomR
E  5HIHUHVHDUHFODVVLILFDomRSDUDRGLUHLWRGHXVRGRVLWHQVFODVVLILFDGRVDQWHULRUPHQWHFRPRSURSULHGDGHGHLQYHVWLPHQWRSHODDGRomRGD&3& 5 
,)56$UUHQGDPHQWR2SHUDFLRQDO1RWD






1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


E  &RQVROLGDGR

&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$









&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



,QWDQJtYHO

$GHPRQVWUDomRGDPRYLPHQWDomRGRLQWDQJtYHOpGHVFULWRDEDL[R

D  &RQWURODGRUD


0RYLPHQWDomR




6DOGRVHP
WD[D
DPRUWL]DomR
 


&XVWR

3URGXomRGHPDWHULDLV($'
DD
6RIWZDUHV
 DD

$PRUWL]Do}HV

3URGXomRGHPDWHULDLV($'
DD
6RIWZDUHV
DD
7RWDO
 









  
  


(IHLWRVGH
6DOGRVHP
$GLo}HV
UHDSUHVHQW

$GLo}HV

























  
 
  
 

 
  









6DOGRVHP







  
  



E  &RQVROLGDGR

0RYLPHQWDomR
&XVWR
ÈJLR
0yGXOR
8')
8QLFLG
8QLIUDQ
)$66
&ROpJLR6mR6HEDVWLmR
&(8163
9HULWDV
8QLSH

$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD8QLIUDQ
0DUFD8QLIUDQ
&DUWHLUDGH$OXQRV*UDGXDomR
&DUWHLUDGH$OXQRV2XWURV
3yORVGH(QVLQR
/LFHQoDV0(&0HGLFLQD
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD8QLFLG
0DUFD8QLFLG
&DUWHLUDGH$OXQRV*UDGXDomR
&DUWHLUDGH$OXQRV2XWURV
3yORVGH(QVLQR
/LFHQoDV0(&0HGLFLQD
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±)$66
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±&ROpJLR
6mR6HEDVWLmR
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD

$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±&(8163
0DUFD
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV

6DOGRVHP
&RPELQDomR (IHLWRVGH 6DOGRVHP
6DOGRVHP
 $GLo}HV GHQHJyFLRV 5HDSUHVHQW  $GLo}HV 
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±9HULWDV
&DUWHLUDGH&OLHQWHV6DQWD5LWD
&DUWHLUDGH&OLHQWHV&HVXFD
0DUFD6DQWD5LWD
/LFHQoDV0(&6DQWD5LWD
/LFHQoDV0(&&HVXFD
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±8QLSH
0DUFD
&UHGHQFLDPHQWRH/LFHQoDVGH
2SHUDomR0(&
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD

3URGXomRGHPDWHULDLV($'
6RIWZDUHV
7RWDOGR&XVWR
 



0RYLPHQWDomR
$PRUWL]DomR

$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD8QLFLG
0DUFD8QLFLG
&DUWHLUDGHDOXQRV*UDGXDomR
&DUWHLUDGHDOXQRV2XWURV
3yORVGHHQVLQR
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD8QLIUDQ
0DUFD8QLIUDQ
&DUWHLUDGHDOXQRV*UDGXDomR
&DUWHLUDGHDOXQRV2XWURV
3yORVGHHQVLQR
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±)$66
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±&ROpJLR
6mR6HEDVWLmR
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±&HXQVS
0DUFD
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±9HULWDV
&DUWHLUDGH&OLHQWHV6DQWD5LWD
&DUWHLUDGH&OLHQWHV&HVXFD
0DUFD6DQWD5LWD
/LFHQoDV0(&6DQWD5LWD
/LFHQoDV0(&&HVXFD
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±8QLSH
0DUFD
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD
















 

6DOGRVHP




 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





















 















 





















   






 
  

 
 
 

 
 




 
 







































 
 



  






 






































  

&RPELQDomR (IHLWRVGH
6DOGRVHP
6DOGRVHP
$GLo}HV GHQHJyFLRV 5HDSUHVHQW  $GLo}HV 


















 


  
 
  



  

  



 

 



 

 






 


  
 
  



  

  
 


  
 
  
 


  

  






 


 
 
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 























 
 

 
 
 

 
 




 
 










 
  

 
 
 

 
 




 
 











 
 

 
 
 

 
 




 
 





3URGXomRGHPDWHULDLV($'
6RIWZDUHV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


7RWDOGD$PRUWL]DomR
7RWDO

 

 




  
  








 





    
   
 

 



2VDWLYRVFODVVLILFDGRVFRPR6RIWZDUHFRUUHVSRQGHPjDTXLVLomRHFXVWRVGHLPSOHPHQWDomRGH
VRIWZDUHVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVXDWD[DGHDPRUWL]DomRpIL[DGDHP
DQXDLVSDUDDTXLVLo}HVGHVLVWHPDVGHVRIWZDUHVHPSUD]RGHYLJrQFLDHDQXDLVSDUD
DTXLVLo}HVGHVLVWHPDVGHVRIWZDUHFRPYLJrQFLDGHPHVHV


2ViJLRVJHUDGRVQDVDTXLVLo}HVVmRPHQVXUDGRVFRPRVHQGRRH[FHGHQWHGDFRQWUDSUHVWDomR
WUDQVIHULGDHPUHODomRDRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRV DWLYRVLGHQWLILFiYHLVDGTXLULGRVHSDVVLYRV
DVVXPLGRV 6HDFRQWUDSUHVWDomRIRUPHQRUGRTXHRYDORUMXVWRGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVD
GLIHUHQoDpUHFRQKHFLGDGLUHWDPHQWHQDGHPRQVWUDomRGRVUHVXOWDGRV

$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORiJLRpPHQVXUDGRSHORFXVWRGHGX]LGRGHTXDLVTXHUSHUGDV
DFXPXODGDVGHYDORUUHFXSHUiYHOÈJLRVHRXWURVDWLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGDQmR
VmRDPRUWL]DGRVSRUpPDSHUGDGHYDORUUHFXSHUiYHOpWHVWDGDSHORPHQRVDQXDOPHQWH

$VSDUFHODVGRViJLRVQmRDORFDGDVIRUDPLGHQWLILFDGDVDWUDYpVGHODXGRGHPHQVXUDomRGRYDORU
MXVWRGHDWLYRVDGTXLULGRVHSDVVLYRVDVVXPLGRVHDORFDomRGRSUHoRGHDTXLVLomRGRVQHJyFLRV
DGTXLULGRVFRQIRUPH&3& 5 ,)56&RPELQDomRGH1HJyFLRV





2YDORUGHOLFHQoD0(& 0LQLVWpULRGD(GXFDomR TXHIRLLGHQWLILFDGRFRPYLGD~WLOLQGHILQLGDGH
DFRUGRFRPHVWXGRSUHSDUDGRSRUHPSUHVDLQGHSHQGHQWHVHUiVXEPHWLGRWDPEpPDQXDOPHQWHj
DQiOLVHGHUHFXSHUDELOLGDGH WHVWHGHLPSDLUPHQW 

7HVWHGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOSDUDXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DFRQWHQGRiJLRQDV
DTXLVLo}HVGHSDUWLFLSDo}HV

$$GPLQLVWUDomRHIHWXRXDDQiOLVHGHUHFXSHUDELOLGDGHGHVHXVDWLYRVLQWDQJtYHLVGHYLGD~WLO
LQGHILQLGDHQmRLGHQWLILFRXLPSDLUPHQW(PGHGH]HPEURGHHQmRH[LVWLD
QHFHVVLGDGHGHUHJLVWUDUTXDOTXHUSURYLVmRSDUDSHUGDHPVHXVDWLYRVLQWDQJtYHLV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$&RPSDQKLDFRQVLGHUDFRPR8QLGDGH*HUDGRUDGH&DL[D %XVLQHVV8QLW DJHVWmRDFDGrPLFD
FRPHUFLDOHDGPLQLVWUDWLYDGDVXQLGDGHVFDGDHQWLGDGHH[LVWHQWHFRQIRUPHGLVSRVWRQRLWHP
GR&3& 5 ,$65HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDEDL[R


8QLGDGHV*HUDGRUDVGH&DL[D ³8*&´V 
0yGXOR
8')
8QLFLG
8QLIUDQ
)$66
&ROpJLR6mR6HEDVWLmR
&(8163
9HULWDV
,Sr(GXFDFLRQDO
,Sr3DWULPRQLDO

8*&VHP

/LWRUDO1RUWH
8')
8QLFLG
8QLIUDQ
/LWRUDO1RUWH
/LWRUDO1RUWH
&HXQVS
6XO
1RUGHVWH
1RUGHVWH

8*&VHP

/LWRUDO1RUWH
8')
8QLFLG
8QLIUDQ
/LWRUDO1RUWH
/LWRUDO1RUWH
&HXQVS
6XO
1RUGHVWH
1RUGHVWH


3ULQFLSDLVSUHPLVVDVXWLOL]DGDVQDVSURMHo}HVGHIOX[RVGHFDL[DGHVFRQWDGRV GHGH]HPEUR
GHH 

$VSULQFLSDLVSUHPLVVDVXWLOL]DGDVQRFiOFXORGRYDORUUHFXSHUiYHOVmRDWD[DPpGLDGHGHVFRQWR
HJDQKRGHPDUJHPDQXDOSHORSHUtRGRGHFLQFRDQRVFRQIRUPHDEDL[R

ÈJLRQDDTXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HV

0yGXOR
8')
8QLFLG
8QLIUDQ
)$66
&ROpJLR6mR6HEDVWLmR
&(8163
9HULWDV
*UXSR8QLSr



7D[DPpGLD
GHGHVFRQWR











9DORUUHVLGXDO 7D[DPpGLD 9DORUUHVLGXDO
GRiJLRHP
GH
GRiJLRHP

GHVFRQWR

































7D[DGHGHVFRQWR

$WD[DGHGHVFRQWRGDV8QLGDGHV*HUDGRUDVGH&DL[D 8*& pXPDWD[DDQWHVGRVWULEXWRVHIRL
HVWLPDGDEDVHDGDQDH[SHULrQFLDGD$GPLQLVWUDomRFRPRVDWLYRVGHVWDV8*&VHQDPpGLD
SRQGHUDGDGRFXVWRGHFDSLWDOGD&RPSDQKLD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


7D[DGHFUHVFLPHQWR

)RLXWLOL]DGRXPSHUtRGRGHFLQFRDQRVQDVSURMHo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DGDV8*&VFRPWD[DGH
SHUSHWXLGDGHGHDD$&RPSDQKLDDFUHGLWDVHUYLiYHORDOFDQFHGRVUHVXOWDGRVSURMHWDGRV
SDUDSHUtRGRVVXSHULRUHVDFLQFRDQRVGDGRVXDH[SHULrQFLDHFDSDFLGDGHGHJHVWmRQD
LQWHJUDomRHH[SDQVmRGHJHUDomRGHFDL[DGHXQLGDGHVDGTXLULGDVEHPFRPRQDV
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtILFDVTXHRVHWRUSRVVXLFRPREDL[DSHQHWUDomRHDOWDVWD[DVGH
FUHVFLPHQWRQRKLVWyULFRUHFHQWH

&UHVFLPHQWRGR(DUQLQJV%HIRUH,QWHUHVW7D[HV'HSUHFLDWLRQDQG$PRUWL]DWLRQ (%,7'$ 
SURMHWDGR

2(%,7'$SURMHWDGRHDSUHVHQWDGRHPEDVHVGHFUHVFLPHQWRFRPSRVWRDQXDOGRVSODQRVGH
QHJyFLRXWLOL]DGRVSDUDILQVGHDYDOLDomRGRYDORUUHFXSHUiYHOIRLEDVHDGRQDH[SHULrQFLDGD
$GPLQLVWUDomRHDMXVWDGRSHORVVHJXLQWHVIDWRUHV

x &UHVFLPHQWRGHUHFHLWDDWUDYpVGHLQVHUomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVUHSRVLFLRQDPHQWR
GHSUHoRVHFDSWDomRGHDOXQRVDGYLQGRVGHQRYDVSUDoDV

x *DQKRVGHPDUJHPRSHUDFLRQDOFRPRSDUWLFLSDomRGDUHFHLWDDWUDYpVGDLQVHUomRGDV
PHOKRUHVSUiWLFDVGHJHVWmRJDQKRVGHHVFDODDWUDYpVGHUHQHJRFLDomRFRPIRUQHFHGRUHV
FRQWtQXDPDWXUDomRGRVFXUVRVQRVFDPSLDGTXLULGRVHGHVHQYROYLPHQWRVGHQRYRVSURGXWRV
HVHUYLoRVFRPPDUJHQVPDLVHOHYDGDV

$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGDVSUHPLVVDV

$$GPLQLVWUDomRLGHQWLILFRXGXDVSUHPLVVDVSULQFLSDLVTXHVmRQ~PHURVGHDOXQRVHUHDMXVWHGH
PHQVDOLGDGHVSDUDDVTXDLVDOWHUDo}HVUD]RDYHOPHQWHSRVVtYHLVSRGHPDFDUUHWDUQRIDWRGHR
YDORUFRQWiELOVHUVXSHULRUDRYDORUUHFXSHUiYHO

$UHFXSHUDELOLGDGHWRWDOGRiJLRUHTXHUWD[DVPpGLDVDQXDLVGHFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDGHH
JDQKRVGHPDUJHPDQXDLVGHSULQFLSDOPHQWHSHODFRQVLGHUDomRGHXQLGDGHVDGTXLULGDVQD
VXDIDVHSUpRSHUDFLRQDORXFRPEDL[RYROXPHGHDOXQRVDVWD[DVGHFUHVFLPHQWRGHUHFHLWD
VDWLVID]HPRYDORUHVWLSXODGRXPDYH]TXHDEDVHLQLFLDOGHDOXQRVpEDL[DVHFRPSDUDGRj
PDWXUDomR

2VJDQKRVGHPDUJHPVmRVDWLVIDWRULDPHQWHFRQGL]HQWHVFRPDVSUHPLVVDVGHFUHVFLPHQWRGR
(%,7'$SURMHWDGRXPDYH]TXHDV8*&VTXDQGRDGTXLULGDVQmRDSUHVHQWDPJHVWmR
DGPLQLVWUDWLYDFHQWUDOL]DGDFRPRWDPEpPSRVVLELOLWDDGLOXLomRGHFXVWRVDWUDYpVGHJDQKRVGH
HVFDODSHORFUHVFLPHQWRGHUHFHLWDHLQWURGXomRGDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHFXVWRGD&RPSDQKLD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


2VYDORUHVXWLOL]DGRVQDVSULQFLSDLVSUHPLVVDVUHSUHVHQWDPDPHOKRUHVWLPDWLYDGD$GPLQLVWUDomR
GRIXWXURGDVXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DHIRUDPEDVHDGDVHPIRQWHVLQWHUQDV GDGRV
KLVWyULFRV HH[WHUQDV

9DORUL]DomRGDFDUWHLUDGHDOXQRV

$YDORUL]DomRGDFDUWHLUDGHDOXQRVIRLHVWLPDGDDWUDYpVGRPpWRGRGH)OX[RGH&DL[D
'HVFRQWDQGREDVHDGDQDVLQIRUPDo}HVLQWHUQDVGHDOXQRVUHPDQHVFHQWHVHJHUDomRGHFDL[D
GHVWHVDOXQRVDWpDIRUPDWXUDFRQVLGHUDQGRUHFHLWDVFXVWRVGLUHWRVHtQGLFHGHFRQWULEXLomRGH
RXWUDVGHVSHVDVHDWLYRVSDUDJHUDomRGHVWHUHVXOWDGR

/LFHQoDV0(&

$VOLFHQoDVFRQFHGLGDVSHOR0(&SDUDRFXUVRGH0HGLFLQDIRUDPHVWLPDGDVDWUDYpVGRPpWRGR
GHPHQVXUDomRSHODDERUGDJHPGDUHQGD2PpWRGRpXPDGHULYDomRGRPpWRGRGRIOX[RGH
FDL[DGHVFRQWDGR2SULQFtSLRIXQGDPHQWDOpTXHRYDORUGHXPDWLYRLQWDQJtYHOFRUUHVSRQGHDR
YDORUSUHVHQWHGDVGLIHUHQoDVHQWUHRVIOX[RVGHFDL[DGHGRLVFHQiULRVXPFRQVLGHUDQGRR
FHQiULRGHJHUDomRGHIOX[RVGHFDL[DDWXDOHRXWURFRQVLGHUDQGRXPDUHFRQVWUXomRGRDWLYR
FRQVLGHUDQGRDFXUYDGHHYROXomRQHFHVViULDSDUDTXHRVIOX[RVVHMDPHTXLSDUDGRV)RL
FRQVLGHUDGRXPDWD[DGHGHVFRQWRGHDDSDUDXPSHUtRGRGHSURMHomRGHFLQFRDQRVD
SDUWLUGDGDWDEDVHFRPSHUSHWXLGDGH
)RUDPFRQVLGHUDGDVDVLQIRUPDo}HVJHUHQFLDLVIRUQHFLGDVSHOD$GPLQLVWUDomR

D  4XDQWLGDGHGHDOXQRVIRLSURMHWDGRXPFUHVFLPHQWRQRQ~PHURGHDOXQRVFRQVLGHUDQGRXPD
WD[DGHFUHVFLPHQWRGHDD

E  0HQVDOLGDGHFRQVLGHURXVHRSUHoRYHULILFDGRQDVGHPRQVWUDo}HVJHUHQFLDLVQDGDWDEDVHGD
DYDOLDomRFRUULJLGRSHODLQIODomR,3&$SRUWRGRRSHUtRGRSURMHWLYR

F  )RLFRQVLGHUDGRXPFUHVFLPHQWRJUDGXDOGRQ~PHURGHDOXQRVDWpDWLQJLURPHVPRQ~PHUR
REVHUYDGRQRSULPHLURFHQiULRDRILQDOGRSHUtRGRGHSURMHomR

G  3RUFRQWDGDOLFHQoDQmRWHUYHQFLPHQWRHJHUDUEHQHItFLRVIXWXURVFRQVLGHURXVHXPDYLGD
~WLOLQGHILQLGD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV




(QFDUJRVILQDQFHLURV
 

G  7D[D&',DD
H  7D[DSUpIL[DGDDWpDP
I  7D[DSUpDPDFLPD7-/3
 




0RGDOLGDGH

&RQWDJDUDQWLGD
&RQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
&RQWUDWRV),1$0(
&LUFXODQWH









0RGDOLGDGH
(QFDUJRVILQDQFHLURV

 

&DSLWDOGHJLUR
D  9DULDomR&',WD[DSUpDWpDP
&DSLWDOGHJLURHP86'
D  9DULDomRFDPELDOFXSRPDWpDD
&&% &pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR E  9DULDomR&',WD[DIL[DGHDD
&RQWUDWRVGHVZDS
F  7D[D&',WD[DSUpDWpDD
&RQWDJDUDQWLGD
G  7D[D&',DD
&RQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
H  7D[DSUpIL[DGDDWpDP
&RQWUDWRV),1$0(
I  7D[DSUpDPDFLPD7-/3
 

&LUFXODQWH


1mRFLUFXODQWH





&RQWURODGRUD
 














&RQVROLGDGR










 
 















D 5HIHUHVHDRVHPSUpVWLPRVSDUDRFDSLWDOGHJLURRVTXDLVHVWmRVHQGRXWLOL]DGRVSDUDH[SDQVmRGDVDWLYLGDGHVGD
&RPSDQKLD

E $FRQWURODGDGLUHWD6HFLGFHOHEURXXPD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULRGH5FRPR%DQFR,WD~8QLEDQFR6$
HPGHGH]HPEURGH

F  $&RPSDQKLDID]XVRGHRSHUDo}HVGHVZDSGHGDVFDSWDo}HVHPGyODUHVQRUWHDPHULFDQRVHWD[DVGHMXURV
IL[DVWURFDQGRHVWDVREULJDo}HVSHOR5HDODWUHODGRjVWD[DVGHMXURVGR&', IOXWXDQWH (VVHVFRQWUDWRVWrPR
SUD]RWRWDOGDGtYLGDHSURWHJHPRVMXURVHRSULQFLSDOHVmRDVVLQDGRVQRVPHVPRVSUD]RVHPHVPDFRQWUDSDUWH
GDGtYLGD

G &RQWDJDUDQWLGDMXQWRDR%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$

H 5HIHUHVHVXEVWDQFLDOPHQWHjDTXLVLomRGHEHQVSRUPHLRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOH

I  &DSWDomRGHOLQKDGHFUpGLWR ),1$0( MXQWRDR%DQFR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR6RFLDO %1'(6 SDUD
FRQVWUXomRGHXPJLQiVLRHVSRUWLYRHDTXLVLomRGHHTXLSDPHQWRV








420





&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$SDUFHODQmRFLUFXODQWHHPGHGH]HPEURGHDSUHVHQWDYDRVHJXLQWHFURQRJUDPDGH
YHQFLPHQWR

$QR


7RWDO



&RQVROLGDGR





*DUDQWLDV

$JDUDQWLDSUHVWDGDSDUDRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVSDUDFDSLWDOGHJLURHVWiFRPSRVWDSRU
UHFHEtYHLV+iTXRWDVGHWLWXODULGDGHGD&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHQWHDGR
FDSLWDOGDFRQWURODGRUD0yGXORTXHVHHQFRQWUDPDOLHQDGDVILGXFLDULDPHQWHDR%DQFR%UDGHVFR
6$GHDFRUGRFRPRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR2V
FRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOWrPFRPRJDUDQWLDRSUySULREHPDGTXLULGR$JDUDQWLDGD
FRQWDJDUDQWLGDpDSUySULDFDUWHLUDGHWtWXORVDUHFHEHUPDQWLGDQDLQVWLWXLomRILQDQFHLUD

$JDUDQWLDSUHVWDGDSDUDRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVHVWiFRPSRVWDSRUUHFHEtYHLV+i
TXRWDVGHWLWXODULGDGHGD&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHQWHD5GRFDSLWDOGD
FRQWURODGRUD8QLSrTXHVHHQFRQWUDPDOLHQDGDVILGXFLDULDPHQWHDR%DQFR6DIUD6$GHDFRUGR
FRPRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR$FRQWURODGD8QLSrSRVVXL
JDUDQWLDVFRPRVGHSyVLWRVDSUD]RUHSUHVHQWDGRSHOR%DQFRGR%UDVLOHHVWmRYLQFXODGDVj
FRQWDGD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULRQRYDORUGH5&RPR%DQFR6DQWDQGHUDJDUDQWLDHVWi
QRIXQGRGHDSOLFDomRQRYDORUGH52FRQWUDWRGHSUHVWDomRHGXFDFLRQDOpLJXDOD
GRVDOGRGHYHGRUGDRSHUDomRJDUDQWLGD

2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSRVVXHPFOiXVXODVUHVWULWLYDV ³FRYHQDQWV´ GHYHQFLPHQWR
DQWHFLSDGRRXGHOLTXLGDomRGRVTXDLVUHVXPLGDPHQWHHVSHFLILFDPRVDVHJXLU

x VHD&RPSDQKLDUHTXHUHUUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOVHKRXYHURUHTXHULPHQWRGD
VXDIDOrQFLDRXQDHYHQWXDOLGDGHGHVHYHULILFDUTXDOTXHURXWURHYHQWRLQGLFDGRUGHPXGDQoD
GRHVWDGRHFRQ{PLFRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD

x VHIRUPRYLGDTXDOTXHUPHGLGDMXGLFLDOH[WUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHSRVVDDIHWDUDV
JDUDQWLDVRXRVGLUHLWRVFUHGLWyULRVGD&RPSDQKLD

x VHD&RPSDQKLDRXVHXVDYDOLVWDVYLHUDLQDGLPSOLUTXDLVTXHUGHVXDVREULJDo}HVRX
VRIUHUHPSURWHVWROHJtWLPRGHWtWXORVVHPTXHKDMDDVXEVWLWXLomRGRVDYDOLVWDVTXHYLHUD
HQFRQWUDUVHHPTXDOTXHUGDVVLWXDo}HVDQWHULRUHV

x VHKRXYHUPXGDQoDRXWUDQVIHUrQFLDDTXDOTXHUWtWXORGRFRQWUROHGDWLWXODULGDGHGDVDo}HV
GD&RPSDQKLDLQFRUSRUDomRFLVmRIXVmRRXUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


&RPSDQKLD&OiXVXODVUHVWULWLYDV ³&RYHQDQWV´ 


2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSRVVXHPFOiXVXODVUHVWULWLYDVTXHUHTXHUHPDPDQXWHQomRGH
GHWHUPLQDGRVtQGLFHVILQDQFHLURVRVTXDLVVmRDSXUDGRVDQXDOPHQWHGXUDQWHDYLJrQFLDGHVWD
HPLVVmR2UHVXOWDGRGDUHODomRHQWUHDGtYLGDOLTXLGDHR(%,7'$GD&RQWURODGRUD8QLSrQmR
SRGHUiVHUVXSHULRUD[(PGHGH]HPEURGHHGHDFRQWURODGRUD8QLSrDWLQJLX
WRGRVRVtQGLFHVUHTXHULGRVFRQWUDWXDOPHQWH


'HErQWXUHV



0RGDOLGDGH

(PLVVmR'HErQWXUHV&UX]HLURGR6XO
(PLVVmR'HErQWXUHV$&()
(PLVVmR'HErQWXUHV$&()
(PLVVmR'HErQWXUHV6(&,'




D
E
F
G
 
 
 

&RQWURODGRUD

(QFDUJRVILQDQFHLURV  
7D[D&',DD


7D[D&',DD


7D[D&',DD


7D[D&',DD







&LUFXODQWH


1mRFLUFXODQWH



&RQVROLGDGR

  

























D  (PGHGH]HPEURGHYLVDQGRUHFXUVRVSDUDH[SDQVmRHDTXLVLomRIRLFHOHEUDGR
³,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGD 3ULPHLUD (PLVVmRGH'HErQWXUHV6LPSOHV1mR
&RQYHUVtYHLVHP$o}HVGD(VSpFLH4XLURJUDIiULDDVHU&RQYRODGDHPHVSpFLHFRP*DUDQWLD
5HDOHP6pULH~QLFDSDUD'LVWULEXLomR3~EOLFDFRP(VIRUoRV5HVWULWRVGH&RORFDomRQR
YDORUGH5SRUPHLRGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRPYDORUXQLWiULRGH5
³9DORU1RPLQDO8QLWiULR´ HPGHGH]HPEURGH 'DWDGH(PLVVmR $VGHErQWXUHVVmR
VLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD&RPSDQKLD$VGHErQWXUHVWrPSUD]RGHYHQFLPHQWR
GHVHWHDQRVFRQWDGRVDSDUWLUGDGDWDGHHPLVVmRFRPYHQFLPHQWRHPGHGH]HPEURGH
(VWHYDORUVHUiDPRUWL]DGRPHQVDOPHQWHHPSDUFHODVPHQVDLVHFRQVHFXWLYDV
GXUDQWHDYLJrQFLDGRFRQWUDWRDVHUHPSDJDVWRGRGLDGHFDGDPrVDSDUWLUGHGH
MDQHLURGHVHQGRDPRUWL]DGDSRUSDUFHODGDDWpDjUD]mRGHGR
YDORUQRPLQDOOtTXLGRHDSDUFHODjUD]mRGHWRWDOL]DQGRDVVLPGH
DPRUWL]DomRGR9DORU1RPLQDO$UHPXQHUDomRVHUiSDJDGDVHJXLQWHIRUPDL FRPUHODomRjV
VHLVSULPHLUDVSDUFHODVHVWDVVHUmRSDJDVVHPHVWUDOPHQWHDSDUWLUGHGHMXQKRGHH
LL DVGHPDLVSDUFHODVVHJXLQWHVVHUmRSDJDVPHQVDOPHQWHQDVPHVPDVGDWDVGHSDJDPHQWR
GDSDUFHODGHDPRUWL]DomRDSDUWLUGRGLDGHMDQHLURGH$DWXDOL]DomRGRVMXURVp
FDOFXODGDFRPEDVHHPGR',HMXURVGHDD&RQIRUPHQRWDRVDOGRIRL
OLTXLGDGRHPGHPDUoRGH

*DUDQWLDV

$&RPSDQKLDFHGHXILGXFLDULDPHQWHHPIDYRUGRVGHEHQWXULVWDV L DWRWDOLGDGHGRVGLUHLWRV
FUHGLWyULRVGDWLWXODULGDGHGD$&()GHFRUUHQWHVGRVSDJDPHQWRVGHPHQVDOLGDGHVHWD[DVGRV
DOXQRV LL DOLHQDomRILGXFLiULDGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGD$&()6$

E  (PGHDEULOGHYLVDQGRUHFXUVRVSDUDH[SDQVmRHDTXLVLomRIRLFHOHEUDGR³(VFULWXUD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


GD 3ULPHLUD (PLVVmRGH'HErQWXUHV6LPSOHV1mR&RQYHUVtYHLVHP$o}HVGD6HULH
ÒQLFDGD(VSpFLHFRP*DUDQWLD5HDOH$GLFLRQDO)LGHMXVVyULDSDUD'LVWULEXLomR3~EOLFDFRP
(VIRUoRV5HVWULWRV´GHHPLVVmRGD$&()6$QRYDORUGH5SRUPHLRGDHPLVVmR
GHGHErQWXUHVFRPYDORUXQLWiULRGH5 ³9DORU1RPLQDO8QLWiULR´ HPGHPDLR
GH 'DWDGH(PLVVmR $VGHErQWXUHVVmRVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD
&RPSDQKLD$VGHErQWXUHVWrPSUD]RGHYHQFLPHQWRGHPHVHVHGLDVFRQWDGRVDSDUWLU
GDGDWDGHHPLVVmRFRPYHQFLPHQWRHPGHGH]HPEURGH2YDORUQRPLQDOXQLWiULR
VHUiDPRUWL]DGRHPSDUFHODVVHPHVWUDLVHFRQVHFXWLYDVGXUDQWHDYLJrQFLDGRFRQWUDWRD
VHUHPSDJDVWRGRGLDGHMXQKRHGHGH]HPEURDSDUWLUGHGHMXQKRGHVHQGR
DPRUWL]DGDSRUSDUFHODGDDWpDDUD]mRGHGRYDORUQRPLQDOXQLWiULRHD
SDUFHODDUD]mRGRVDOGRGRYDORUQRPLQDOXQLWiULRWRWDOL]DQGRDVVLPGHDPRUWL]DomRGR
YDORUQRPLQDO$DWXDOL]DomRGRVMXURVpFDOFXODGDFRPEDVHHPGR',HMXURVGH
DD

&OiXVXODVUHVWULWLYDV ³&RYHQDQWV´ 

$VGHErQWXUHVFRQWrPFOiXVXODVUHVWULWLYDVTXHUHTXHUHPDPDQXWHQomRGHGHWHUPLQDGRV
tQGLFHVILQDQFHLURVRVTXDLVVmRDSXUDGRVDQXDOPHQWHGXUDQWHDYLJrQFLDGHVWDHPLVVmR2
UHVXOWDGRGDUHODomRHQWUHDGtYLGDOLTXLGDHR(%,7'$GD&RQWURODGRUDQmRSRGHUiVHU
VXSHULRUD[(PGHGH]HPEURGHDFRQWURODGRUDDWLQJLXWRGRVRVtQGLFHVUHTXHULGRV
FRQWUDWXDOPHQWH(PGHGH]HPEURGHDFRQWURGRUDQmRWLQKDDWHQWLGRWRGRVRV
FRYHQDQWVSUHYLVWRVHPGHFRUUrQFLDGDDGRomRGR,)56GRFiOFXORGRFRYHQDQWGD'tYLGD
/tTXLGD(%,7'$SDUDDH(PLVVmRGH'HErQWXUHV±$&()FRPRFRQVHTXrQFLDSHOR
IDWRGHVWDVGHErQWXUHVSRVVXLUHPFOiXVXODGHSUHYLVmRFRQWUDWXDOTXHSHUPLWHDRVFUHGRUHV
VROLFLWDUHPDDFHOHUDomRGRSDJDPHQWRGHVVDGtYLGD GLUHLWRHVWHTXHQmRIRLDWpRPRPHQWR
H[HUFLGR 'HVWDIRUPDFRQIRUPHGLVFXWLGRQDQRWDVLWXDomRILQDQFHLUD±FODVVLILFDomR
FRQWiELOHHYHQWRVVXEVHTXHQWHVUHODFLRQDGRVRVVDOGRVGRORQJRSUD]RIRUDPUHFODVVLILFDGRV
SDUDRFLUFXODQWH$GLFLRQDOPHQWHFRQIRUPHQRWDRVDOGRUHIHUHQWHDHPLVVmRGH
GHErQWXUHVGD$&()IRLOLTXLGDGRHPGHPDUoRGH

*DUDQWLDV

$&RPSDQKLDFHGHXILGXFLDULDPHQWHHPIDYRUGRVGHEHQWXULVWDV L DWRWDOLGDGHGRVGLUHLWRV
FUHGLWyULRVGDWLWXODULGDGHGD6RFLHGDGHGH(GXFDomR1RVVD6HQKRUDGR3DWURFtQLR/7'$
GHFRUUHQWHVGRVSDJDPHQWRVGHPHQVDOLGDGHVHWD[DVGRVDOXQRV LL DOLHQDomRILGXFLiULDGD
WRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD6RFLHGDGHGH(GXFDomR1RVVD6HQKRUDGR3DWURFtQLR/7'$ LLL 
DOLHQDomRILGXFLiULDGRLPyYHOGD6RFLHGDGHGH(GXFDomR1RVVD6HQKRUDGR3DWURFtQLR/7'$
ORFDOL]DGRQDFLGDGHGH6DOWR(VWDGRGH6mR3DXORHUHJLVWUDGRVREDPDWULFXODQGR
&DUWyULRGR5HJLVWURGH,PyYHLVGD&LGDGHH&RPDUFDGH6DOWRH LY ILDQoDGHVXD
FRQWURODGRUD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$TXHpVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHOSRUWRGDV
DVREULJDo}HVHJDUDQWLDVjVGHErQWXUHV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


F  (PGHVHWHPEURGHYLVDQGRUHFXUVRVSDUDH[SDQVmRHDTXLVLomRIRLFHOHEUDGRR
³,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGD 6HJXQGD (PLVVmRGH'HErQWXUHV6LPSOHV1mR
&RQYHUVtYHLVHP$o}HVGD(VSpFLH4XLURJUDIiULD&RP*DUDQWLD$GLFLRQDO5HDOH
)LGHMXVVyULDHP6pULHÒQLFDSDUD'LVWULEXLomR3~EOLFD&RP(VIRUoRV5HVWULWRVGH
'LVWULEXLomR´GHHPLVVmRGD$&()6$QRYDORUGH5SRUPHLRGDHPLVVmRGH
GHErQWXUHVFRPYDORUXQLWiULRGH5 ³9DORU1RPLQDO8QLWiULR´ HPGH
VHWHPEURGH 'DWDGH(PLVVmR $VGHErQWXUHVVmRVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
GD&RPSDQKLD$VGHErQWXUHVWrPSUD]RGHYHQFLPHQWRGHPHVHVDSDUWLUGDGDWDGH
HPLVVmRFRPYHQFLPHQWRHPGHPDUoRGH2YDORUQRPLQDOXQLWiULRVHUiDPRUWL]DGR
HPSDUFHODVVHPHVWUDLVHFRQVHFXWLYDVGXUDQWHDYLJrQFLDGRFRQWUDWRDVHUHPSDJDVWRGR
GLDGHPDUoRHGHVHWHPEURDSDUWLUGHGHPDUoRGHVHQGRDPRUWL]DGDSRU
SDUFHODGDDWpDDUD]mRGHGRYDORUQRPLQDOXQLWiULRHDSDUFHODDUD]mR
GHWRWDOL]DQGRDVVLPGHDPRUWL]DomRGRYDORUQRPLQDO$DWXDOL]DomRGRV
MXURVpFDOFXODGDFRPEDVHHPGR',HMXURVGHDD

&OiXVXODVUHVWULWLYDV ³&RYHQDQWV´ 

$VGHErQWXUHVFRQWrPFOiXVXODVUHVWULWLYDVTXHUHTXHUHPDPDQXWHQomRGHGHWHUPLQDGRV
tQGLFHVILQDQFHLURVRVTXDLVVmRDSXUDGRVDQXDOPHQWHGXUDQWHDYLJrQFLDGHVWDHPLVVmR2
UHVXOWDGRGDUHODomRHQWUHDGtYLGDOLTXLGDHR(%,7'$GD)LDGRUD&UX]HLURGR6XO
(GXFDFLRQDO6$QmRSRGHUiVHUVXSHULRUD[(PGHGH]HPEURGHDFRQWURODGRUD
DWLQJLXWRGRVRVtQGLFHVUHTXHULGRVFRQWUDWXDOPHQWH(PGHGH]HPEURGHD
FRQWURGRUDQmRWLQKDDWHQWLGRWRGRVRVFRYHQDQWVSUHYLVWRVHPGHFRUUrQFLDGDDGRomRGR
,)56GRFiOFXORGRFRYHQDQWGD'tYLGD/tTXLGD(%,7'$SDUDDH(PLVVmRGH
'HErQWXUHV±$&()FRPRFRQVHTXrQFLDSHORIDWRGHVWDVGHErQWXUHVSRVVXLUHPFOiXVXODGH
SUHYLVmRFRQWUDWXDOTXHSHUPLWHDRVFUHGRUHVVROLFLWDUHPDDFHOHUDomRGRSDJDPHQWRGHVVD
GtYLGD GLUHLWRHVWHTXHQmRIRLDWpRPRPHQWRH[HUFLGR 'HVWDIRUPDFRQIRUPHGLVFXWLGRQD
QRWDVLWXDomRILQDQFHLUD±FODVVLILFDomRFRQWiELOHHYHQWRVVXEVHTXHQWHVUHODFLRQDGRVRV
VDOGRVGRORQJRSUD]RIRUDPUHFODVVLILFDGRVSDUDRFLUFXODQWHDSHVDUGDFRPSDQKLDWHU
GLVFXWLGRFRPRVGHEHQWXULVWDVH$JHQWHV)LGXFLiULRVDFRQILUPDomRDSURYDomRGD
GHVFRQVLGHUDomRGRVHIHLWRVUHODFLRQDGRVDR,)56QRFiOFXORGRVFRYHQDQWVGD'tYLGD
/tTXLGD(%,7'$HREWLGRVLQDOL]DomRGHFRQILUPDomRGDHPLVVmRGD$&()HVWDQGR
DSHQDVHPIDVHGHDSURYDomR

*DUDQWLDV

$&RPSDQKLDFHGHXILGXFLDULDPHQWHHPIDYRUGRVGHEHQWXULVWDV L DWRWDOLGDGHGRVGLUHLWRV
FUHGLWyULRVGDWLWXODULGDGHGD6DQWD5LWDH&(68&$GHFRUUHQWHVGRVSDJDPHQWRVGH
PHQVDOLGDGHVHWD[DVGRVDOXQRV LL HYHQWXDOIUDomRVHKRXYHUQHFHVVLGDGHGHFRPSOHPHQWR
GRYDORUPtQLPRGRVGLUHLWRVFUHGLWyULRVGDWLWXODULGDGHGD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
GHFRUUHQWHVGRVSDJDPHQWRVGHPHQVDOLGDGHVHWD[DVGRVDOXQRV LLL DOLHQDomRILGXFLiULDGDV
Do}HVGD6DQWD5LWDH9HULWDV LY DOLHQDomRILGXFLiULDGDVTXRWDVGD6DQWD7HUH]D6mR%HQWR
H&(68&$H Y ILDQoDGD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$TXHpVROLGDULDPHQWH
UHVSRQViYHOSRUWRGDVDVREULJDo}HVHJDUDQWLDVjVGHErQWXUHV


424





&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


G  (PGHDJRVWRGHYLVDQGRUHFXUVRVSDUDH[SDQVmRHDTXLVLomRIRLFHOHEUDGRR
³,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGD 3ULPHLUD (PLVVmRGH'HErQWXUHV6LPSOHV1mR
&RQYHUVtYHLVHP$o}HVGD(VSpFLH4XLURJUDIiULDFRP*DUDQWLD$GLFLRQDO)LGHMXVVyULDD6HU
&RQYRODGDHP(VSpFLHFRP*DUDQWLD5HDOFRP*DUDQWLD$GLFLRQDO)LGHMXVVyULDHP6pULH
ÒQLFDSDUD'LVWULEXLomR3~EOLFDFRP(VIRUoRV5HVWULWRVGH'LVWULEXLomRGD6(&,'
6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO&LGDGHGH6mR3DXOR6$QRYDORUGH5SRUPHLRGD
HPLVVmRGHGHErQWXUHVFRPYDORUXQLWiULRGH5 ³9DORU1RPLQDO8QLWiULR´ HP
GHVHWHPEURGH 'DWDGH(PLVVmR $VGHErQWXUHVVmRVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHP
Do}HVGD&RPSDQKLD$VGHErQWXUHVWrPSUD]RGHYHQFLPHQWRGHDQRVDSDUWLUGDGDWDGH
HPLVVmRFRPYHQFLPHQWRHPGHVHWHPEURGH2YDORUQRPLQDOXQLWiULRVHUi
DPRUWL]DGRHPSDUFHODVVHPHVWUDLVHFRQVHFXWLYDVGXUDQWHDYLJrQFLDGRFRQWUDWRDVHUHP
SDJDVWRGRGLDGHPDUoRHGHVHWHPEURDSDUWLUGHGHVHWHPEURGHVHQGR
DPRUWL]DGDSRUSDUFHODGDDUD]mRGHGRYDORUQRPLQDOXQLWiULRHjUD]mRGH
GRYDORUQRPLQDOXQLWiULRDWpjUD]mRGHGRYDORUQRPLQDOXQLWiULRHD
HSDUFHODjUD]mRGHWRWDOL]DQGRDVVLPGHDPRUWL]DomRGRYDORUQRPLQDO$
DWXDOL]DomRGRVMXURVpFDOFXODGDFRPEDVHHPGR',HMXURVGHDD

&OiXVXODVUHVWULWLYDV ³&RYHQDQWV´ 

$VGHErQWXUHVFRQWrPFOiXVXODVUHVWULWLYDVTXHUHTXHUHPDPDQXWHQomRGHGHWHUPLQDGRV
tQGLFHVILQDQFHLURVRVTXDLVVmRDSXUDGRVDQXDOPHQWHGXUDQWHDYLJrQFLDGHVWDHPLVVmR2
UHVXOWDGRGDUHODomRHQWUHDGtYLGDOLTXLGDHR(%,7'$GDILDGRUD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO
6$QmRSRGHUiVHUVXSHULRUD[DWpH[DSyV(PGHGH]HPEURGHH
GHDILDGRUDDWLQJLXWRGRVRVtQGLFHVUHTXHULGRVFRQWUDWXDOPHQWH(QWUHWDQWRHPGH
GH]HPEURGHDILDGRUDQmRWLQKDDWHQWLGRWRGRVRVFRYHQDQWVSUHYLVWRVHPGHFRUUrQFLD
GDDGRomRGR,)56GRFiOFXORGRFRYHQDQWGD'tYLGD/tTXLGD(%,7'$SDUDDH
(PLVVmRGH'HErQWXUHV±$&()FRPRFRQVHTXrQFLDSHORIDWRGHVWDVGHErQWXUHVSRVVXLUHP
FOiXVXODGHSUHYLVmRFRQWUDWXDOTXHSHUPLWHDRVFUHGRUHVVROLFLWDUHPDDFHOHUDomRGR
SDJDPHQWRGHVVDGtYLGD GLUHLWRHVWHTXHQmRIRLDWpRPRPHQWRH[HUFLGR FRQIRUPHGLVFXWLGR
QDQRWDVLWXDomRILQDQFHLUD±FODVVLILFDomRFRQWiELOHHYHQWRVVXEVHTXHQWHVUHODFLRQDGRVD
&RPSDQKLDSDVVRXDDSUHVHQWDURYDORUWRWDOGDGtYLGDGHVVDVGHErQWXUHVGHORQJRSUD]RQR
SDVVLYRFLUFXODQWHFRPDLQFOXVmRWDPEpPGRVDOGRGD(PLVVmRGD6(&,'HPIXQomRGH
FOiXVXODGHFURVVGHIDXOW
*DUDQWLDV

$&RPSDQKLDFHGHXILGXFLDULDPHQWHHPIDYRUGRVGHEHQWXULVWDV L DWRWDOLGDGHGRVGLUHLWRV
FUHGLWyULRVGDWLWXODULGDGHGD,3Ç(GXFDFLRQDO/7'$GHFRUUHQWHVGRVSDJDPHQWRVGH
PHQVDOLGDGHVHWD[DVGRVDOXQRV LL DOLHQDomRILGXFLiULDGDVTXRWDVGD,3Ç(GXFDFLRQDO
/7'$H LLL ILDQoDGD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$TXHpVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHO
SRUWRGDVDVREULJDo}HVHJDUDQWLDVjVGHErQWXUHV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLUR





3DJDPHQWRV
PtQLPRV



&LUFXODQWH
$WpXPDQR
1mRFLUFXODQWH
(QWUHXPDQRHGRLVDQRV
(QWUHGRLVDQRHWUrVDQRV
(QWUHWUrVDQRHTXDWURDQRV
$FLPDGHTXDWURDQRV


 



 



&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

'HVFRQWRD
YDORUSUHVHQWH















 

 
 
 
 
 
 




&RQVROLGDGR

9DORUSUHVHQWH
GRVSDJDPHQWRV
PtQLPRV
















2&3& 5 ,)56VXEVWLWXLXDVQRUPDVGHDUUHQGDPHQWRH[LVWHQWHVLQFOXLQGRR&3&
5 ,$62SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLOHR,&3& ,)5,&6,&H6,& 
$VSHFWRV&RPSOHPHQWDUHVGDV2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO2VHIHLWRVGDDGRomRGD
QRUPDHVWmRGHPRQVWUDGRVQD1RWD2VVDOGRVDSUHVHQWDGRVFRPRREULJDo}HVFRP
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLURIRUDPUHFODVVLILFDGRVSDUDRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHP
GHMDQHLURGH



2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV




6DOiULRVDSDJDU
3URYLVmRSDUDIpULDVHHQFDUJRV
)*76DUHFROKHU
,166DUHFROKHU
2XWUDVREULJDo}HV
7RWDO

&RQWURODGRUD 
&RQVROLGDGR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



2EULJDo}HVWULEXWiULDV

&RQWURODGRUD 
&RQVROLGDGR


 


 



 



 



 



 



 



 



 



 


 
 



 



 






,55)DUHFROKHU
,PSRVWRVUHWLGRV
,66DUHFROKHU
,53-H&6//
3,6H&2),16DUHFROKHU
,7%,DUHFROKHU
3DUFHODPHQWRV
7RWDO
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH


(PGHGH]HPEURGHRVVDOGRVGHSDUFHODPHQWRVVmRUHSUHVHQWDGRVSRU

'HPRQVWUDWLYRGHSDUFHODPHQWR

9DORURULJLQDO
 3DJDPHQWRV
0XOWD
-XURV
(QFDUJRV
6DOGRFRQVROLGDGR
 5HFRQKHFLPHQWRGRVEHQHItFLRV
SHODUHGXomRGHPXOWDHMXURV
 8WLOL]DomRGHSUHMXt]RILVFDO
6DOGRDSDJDU
 $WXDOL]DomR
 3DJDPHQWRV
6DOGRVDSDJDUHP

8QLFLG
D







8QLFLG
E

 





 



 


 
 


 


 



&6( 8QLIUDQ
E
E



 















 




 



 




8QLSr 8QLFLG 8QLIUDQ )$66 &ROpJLR 8QLSr 8QLSr
F
F
G
H
H
H
I







 




































 





 



 


 
 


 








 








 








 








 








 



(PGHGH]HPEURGHRVVDOGRVGHSDUFHODPHQWRVVmRUHSUHVHQWDGRVSRU

'HPRQVWUDWLYRGHSDUFHODPHQWR

9DORURULJLQDO
 3DJDPHQWRV
0XOWD
-XURV
(QFDUJRV
6DOGRFRQVROLGDGR
 5HFRQKHFLPHQWRGRVEHQHItFLRV
SHODUHGXomRGHPXOWDHMXURV
 8WLOL]DomRGHSUHMXt]RILVFDO
6DOGRDSDJDU
 $WXDOL]DomR
 3DJDPHQWRV
6DOGRVDSDJDUHP

8QLFLG
D







8QLFLG
E

 





&6(
E







8QLIUDQ
E

 





8QLSr
F

 





8QLIUDQ
G







 



 


 
 


 






 


 



 


 



 






 


)$66 &ROpJLR
H
H
















 






 








 


7RWDO




8QLSr
H







8QLSr
I







7RWDO


 









 






 


 
 


 




D  3DUFHODPHQWR,QFHQWLYDGR0XQLFLSDO±33,UHJLGRSHOD/HLQGHGHMDQHLURGHGHVWLQDGRD
UHJXODUL]DUGpELWRVWULEXWiULRVHPWRGDVDVHVIHUDVGR0XQLFtSLRGH6mR3DXORJHUDGRVDWpFRPDWXDOL]DomR
PRQHWiULDHMXURVGHPRUDSRUPrV$8QLFLGDGHULXHPRSWDQGRSRUSDUFHODV

E  3DUFHODPHQWR)HGHUDO5(),6,9LQVWLWXtGRSHODOHJLVODomR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



F

G

H

I




/HLQGHGHPDLRUGHH3RUWDULD&RQMXQWD3*)15)%QSRVVLELOLWDQGRRSDUFHODPHQWRGH
WRGRVRVGpELWRV)HGHUDLVHPWRGDVDVHVSHUDVYHQFLGRVDWpFDVRGpELWRVHPGLVFXUVmRMXGLFLDOREULJDWyULD
GHVLVWrQFLDSDUDDGHVmR$VUHGXo}HVFRPSHUFHQWXDLVYDULiYHLVGHDFRUGRFRPDTXDQWLGDGHGHSDUFHODVRSWDGDV
VHQGRPXOWDMXURVKRQRUiULRVHHQFDUJRVSRVVLELOLWDQGRDXWLOL]DomRSDUDDEDWLPHQWRVGDGtYLGDFRPSUHMXt]RV
ILVFDLVHEDVHQHJDWLYDFDVRH[LVWHQWH$FRQVROLGDomRGHLQLFLDWLYDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLORFRUUHXHP
$VFRQWURODGDV8QLFLG8QLIUDQH8QLSrDGHULDPDRSDUFHODPHQWRHPRSWDQGRSRUSDUFHODV

5HDEHUWXUDVGRSDUFHODPHQWR5(),6(PWRGRVRVSHUtRGRVKDELOLWDGRVDSOLFDYDVHDVPHVPDVUHGXo}HV
EHQHItFLRVHWLSRVGHGpELWRVSHUPLWLGRVYDULDQGRDVUHGXo}HVGHDFRUGRFRPDPRGDOLGDGHGDTXDQWLGDGHGH
SDUFHODVRSWDGDV

/HLGHGHRXWXEURGHDEUDQJHQGRSRVVLELOLGDGHGHLQFOXVmRGRVGpELWRVYHQFLGRVDWp$
FRQWURODGD8QLSrDGHULXHPRSWDQGRSRUPHVHV

/HLGHGHMXQKRGHDEUDQJHQGRSRVVLELOLGDGHGHLQFOXVmRGRVGpELWRVYHQFLGRVDWp$
&RPSDQKLDDGHULXHPRSWDQGRSRUSDUFHODV

3DUFHODPHQWR)HGHUDO3HUW±DFRPRGDGRSHOD/HLGHGHRXWXEURGHRQGHDSUHVHQWDD
SRVVLELOLGDGHGHSDUFHODPHQWRGRVGpELWRVYHQFLGRVDWpGHWRGDVDVHVIHUDV)HGHUDLVFRPDVUHGXo}HVH
SHUFHQWXDLVYDULiYHLVGHDFRUGRFRPDTXDQWLGDGHGHSDUFHODVRSWDGDVVHQGRPXOWDMXURVKRQRUiULRVHHQFDUJRV
SRVVLELOLWDQGRDXWLOL]DomRSDUDDEDWLPHQWRVGDGtYLGDFRPSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHQHJDWLYDFDVRH[LVWHQWH$V
FRQWURODGDV8QLSrH8QLFLGDGHULUDPHPRSWDQGRSRUHSDUFHODVUHVSHFWLYDPHQWH

3DUFHODPHQWR0XQLFtSLRGH)UDQFD33,/HL&RPSOHPHQWDUGHGHPDLRGHSRVVLELOLWDQGR
SDUFHODPHQWRVGHGpELWRVWULEXWiULRVHPTXDOTXHUHVIHUD0XQLFLSDOLQFRUUHQGRDWXDOL]DomRPRQHWiULDPXOWDHMXURV
GHPRUD$FRQWURODGD8QLIUDQDGHULXDRSDUFHODPHQWRHPFRPDRSomRHPSDUFHODV

3DUFHODPHQWR)HGHUDO±3DUFHODPHQWR6LPSOLILFDGRUHJLGRSHOD/HLGHGHMXOKRGHVHPUHGXomRQD
PXOWDHMXURVFRPDWXDOL]Do}HVUHDOL]DGDVSHORVDOGRFRPEDVHQDWD[D6(/,&PrV$FRQWURODGD)$66FRP
DGHVmRHPHDVFRQWURODGDV&ROpJLRH8QLSrFRPDGHVmRHPWRGDVRSWDUDPSRUSDJDPHQWRVHP
SDUFHODV

3DUFHODPHQWR)*76±GHILQLGRSHOD5HVROXomR&&)*761GHGHGH]HPEURGHSHUPLWLQGRSDUFHODU
GpELWRVHPTXDOTXHUHVIHUDRULXQGRVGH)*76VHPUHGXo}HVFRPDWXDOL]Do}HVSHORVDOGRUHPDQHVFHQWHDWUDYpV
GD7D[D5HIHUHQFLDOMXURVDRPrVH0XOWDGHQDGDWDGDDSXUDomRGRGpELWR$FRQWURODGD8QLSrDGHULXHP
VHWHPEURGHUHIHUHQWHGtYLGDGHHPSDUFHODVHUHIHUHQWHDGtYLGDGHDGHULXHPVHWHPEURGH
HPSDUFHODV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



2SHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV

&RQWURODGRUD






$WLYR 3DVVLYR 5HVXOWDGR  3DVVLYR 5HVXOWDGR
&RPFRQWURODGDV



 

8QLIUDQ D 
 
  

8QLFLG G 


 


0yGXOR G 


 


8') G 


 





 


2XWUDVSDUWHVUHODFLRQDGDV


 


0RWUL]3DUWLFLSDo}HV/WGD E 


  

 
)3,QFRUSRUDGRUD/WGD E 


  

 
+*&UX]HLURGR6XO(PSUH3DUWLFLSDo}HV6$ E 


  

 

 
   
 



 


&LUFXODQWH


 


1mRFLUFXODQWH
 
  



&RQVROLGDGR



2XWUDVSDUWHVUHODFLRQDGDV
0RWUL]3DUWLFLSDo}HV/WGD E F 
)3,QFRUSRUDGRUD/WGD E 
+*&UX]HLURGR6XO(PSUH3DUWLFLSDo}HV6$ E 



3DVVLYR 5HVXOWDGR



 

 

 

 



 3DVVLYR 5HVXOWDGR
 



 


 


 


 


D 2VFRQWUDWRVGHP~WXRHQWUH&RQWURODGRUDH&RQWURODGDVQmRWHPMXURVSUpGHILQLGRVHQHPYHQFLPHQWRGHILQLGR

E 5HIHUHVHjVGHVSHVDVGHDOXJXpLVGRVVHJXLQWHVLPyYHLV&DPSXV6mR0LJXHO3DXOLVWD$QiOLD)UDQFRH
3LQKHLURV*LQiVLRGH(VSRUWHV&OtQLFD9HWHULQiULD8')0yGXORH&DPSXV&HXQVS±6DOWR2VFRQWUDWRVGH
DOXJXHOFHOHEUDGRVHQWUHDVSDUWHVSRVVXHPSUD]RGHYLJrQFLDHQWUHHDQRVFRQWHQGRFOiXVXODGH
SURUURJDomRDXWRPiWLFD2PRQWDQWHWRWDOGDVSDUFHODVPHQVDLVpGH5VHQGRTXHWRGRVRVFRQWUDWRV
SRVVXHPUHDMXVWHDQXDOSHORtQGLFH,*30 ËQGLFH*HUDOGH3UHoRVGR0HUFDGR WRPDQGRFRPREDVHDGDWDGHVXD
DVVLQDWXUD

F  $&RQWURODGD&(8163FHOHEURXXPFRQWUDWRGHFRPSURPLVVRGHFRPSUDHYHQGDGHXPEHPLPyYHOFRPD0RWUL]
3DUWLFLSDo}HV/WGDRYDORUGRJDQKRGHFDSLWDOIRLFRQWDELOL]DGRFRPRUHFHLWDVGLIHULGDVFRQIRUPH1RWD

G 2VDGLDQWDPHQWRVSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDOFRUUHVSRQGHPDYDORUHVHQYLDGRVSHOD&RPSDQKLDDVVXDV
FRQWURODGDVFRPH[SHFWDWLYDGHLQWHJUDOL]DomRDRVHXFDSLWDOVRFLDOHPXPSHUtRGRGHDWpPHVHV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


5HPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHV

'HDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVpGHUHVSRQVDELOLGDGHGD$VVHPEOHLD*HUDO
IL[DURPRQWDQWHJOREDORXLQGLYLGXDOGDUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHV1RH[HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGHDUHPXQHUDomRWRWDO VDOiULRVHSDUWLFLSDomRQRVOXFURV GRV
FRQVHOKHLURVGRVGLUHWRUHVHGRVSULQFLSDLVH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDIRLGH5 5
QRH[HUFtFLRILQGRHPGH]HPEURGH HHVWiUHJLVWUDGRQDUXEULFDGH³'HVSHVDVJHUDLVH
DGPLQLVWUDWLYDV´DTXDOHVWiGHQWURGRVOLPLWHVDSURYDGRVHPDVVHPEOHLDJHUDOMXQWDPHQWHFRP
DVFRQWDVDQXDLVHPFRQVRQkQFLDFRPRRUoDPHQWRDQXDODSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRFRQFHGHPEHQHItFLRVSyVHPSUHJRVH
EHQHItFLRVGHUHVFLVmRGHFRQWUDWRGHWUDEDOKR



3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV

'XUDQWHRFXUVRQRUPDOGHVHXVQHJyFLRVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDFRQWLQJrQFLDVHULVFRV$
SURYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLVpHVWDEHOHFLGDSRUYDORUHVDWXDOL]DGRVSDUDRVSURFHVVRV
FtYHLVWULEXWiULRVHWUDEDOKLVWDVHPGLVFXVVmRQDVLQVWkQFLDVMXGLFLDLVFRPEDVHQDVRSLQL}HVGRV
VHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVQRVFDVRVHPTXHDSHUGDpFRQVLGHUDGDSURYiYHO

(PGHGH]HPEURGHHDVFRQWLQJrQFLDVSURYLVLRQDGDVHVWmRUHODFLRQDGDVD
SURFHVVRVFtYHLVWULEXWiULRVHWUDEDOKLVWDVHHVWmRGHPRQVWUDGDVDVHJXLU




3URFHVVRVFtYHLV
3URFHVVRVWULEXWiULRV
3URFHVVRVWUDEDOKLVWDV
7RWDO


&RQWURODGRUD 
&RQVROLGDGR
    


 


 



 



 



 









$PRYLPHQWDomRGDSURYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLVHVWiGHVFULWDDEDL[R



6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
5HYHUV}HV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
5HYHUV}HV
3DJDPHQWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH


&RQWURODGRUD
&tYHLV
7ULEXWiULRV 7UDEDOKLVWDV
7RWDO
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 





6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
5HYHUV}HV
(IHLWRVGHUHDSUHVHQWDomR
&RPELQDo}HVGHQHJyFLRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
5HYHUV}HV
3DJDPHQWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH













&RQVROLGDGR
&tYHLV
7ULEXWiULRV 7UDEDOKLVWDV
7RWDO








 

    

 

 












 

 
 
 

 
 









$VREULJDo}HVDFHVVyULDVHQWUHJXHVSHOD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDVjUHYLVmRSHODVDXWRULGDGHV
ILVFDLVSRUSHUtRGRSUHVFULFLRQDOGHFLQFRDQRV2XWURVHQFDUJRVWULEXWiULRVHSUHYLGHQFLiULRV
UHIHUHQWHVDSHUtRGRVYDULiYHLVGHWHPSRWDPEpPHVWmRVXMHLWRVjUHYLVmRSHODVDXWRULGDGHV
ILVFDLV

3URFHVVRVFtYHLVFRPSHUGDSURYiYHO

2VFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVHIHWXDUDPOHYDQWDPHQWRDYDOLDomRHTXDQWLILFDomRGDVGLYHUVDVDo}HV
GHQDWXUH]DMXUtGLFDHDGPLQLVWUDWLYDSDUDVXSRUWDUDVSURYiYHLVSHUGDVFRPHVVDVFDXVDVD
$GPLQLVWUDomRPDQWpPSURYLVmR FRQVROLGDGR QRPRQWDQWHGH5HPGHGH]HPEURGH
 VHQGR5HPGHGH]HPEURGH 

$PDLRUSDUWHGDVDo}HVHQYROYHSULQFLSDOPHQWHSHGLGRVGHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPDWHULDLVH
PRUDLVGHFRUUHQWHVGHVXSRVWDVFREUDQoDVLQGHYLGDVRXDOHJDomRGHYtFLRVQRVVHUYLoRV
SUHVWDGRVGHQDWXUH]DDFDGrPLFDHRSHUDFLRQDO

$o}HVUHOHYDQWHV

20LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDODMXL]RX$omR&LYLO3~EOLFDHPFRQWUDD0yGXOR&UX]HLURGR
6XOHGLYHUVDVRXWUDV8QLYHUVLGDGHVGR(VWDGRGH6mR3DXORTXHVWLRQDQGRDFREUDQoDGHWD[D
GHHPLVVmRGHGLSORPD$DomRIRLMXOJDGDSDUFLDOPHQWHSURFHGHQWHVRPHQWHSDUDTXHDV
XQLYHUVLGDGHVQmRPDLVFREUDVVHPWD[DVSDUDH[SHGLomRGHGLSORPDV(PVHJXQGDLQVWkQFLDDV
XQLYHUVLGDGHVIRUDPFRQGHQDGDVWDPEpPDGHYROYHUHPGREURRVYDORUHVFREUDGRVGHDOXQRVH
H[DOXQRVQRSHUtRGRGHFLQFRDQRVDQWHULRUHVjFLWDomRQDDomRDFUHVFLGRVGHMXURVHFRUUHomR
PRQHWiULD)RLLQWHUSRVWRUHFXUVRSHODVXQLYHUVLGDGHVHRSURFHVVRHQFRQWUDVHQR67-SDUD
UHH[DPHGDPDWpULD6HQGRSURYLVLRQDGRRPRQWDQWHGH5 5HPGHGH]HPEUR
GH SDUDVXSRUWDUDVSURYiYHLVSHUGDVGHVWHVSURFHVVRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$omRDMXL]DGDSRU6HUYLoRV(GXFDFLRQDLV/7'$(33SDUFHLURSDUDHVWDEHOHFLPHQWRGHSRORGH
DSRLRSUHVHQFLDOHP&DPSLQDVEXVFDQGRD5HVFLVmR&RQWUDWXDOFF,QGHQL]DomRSRU3HUGDVH
'DQRVHPFRQWUDD$&()SOHLWHDQGRUHVVDUFLPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRVLQGHQL]DomRH
OXFURVFHVVDQWHVSHODUHVFLVmRGDSDUFHULDSDUDRIHUWDUFXUVRVDGLVWkQFLD(PGHGH]HPEUR
GHRULVFRGHSHUGDSURYiYHORTXDOHVWiLQWHJUDOPHQWHSURYLVLRQDGRFRQVLGHUDRYDORUWRWDO
GH5 5HPGHGH]HPEURGH SDUDVXSRUWDUSHUGDVGHVWHSURFHVVR

3URFHVVRVWULEXWiULRVFRPSHUGDSURYiYHO

2VFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVHIHWXDUDPROHYDQWDPHQWRDYDOLDUDPHGHQWUHDVYiULDVDo}HVGH
QDWXUH]DMXUtGLFDHDGPLQLVWUDWLYDGHVWDFDPVHWUrVSURFHVVRVPRYLGRVSHOD3UHIHLWXUDGR
0XQLFLSDOGH6mR3DXORWUDWDQGRGHPXOWDDSOLFDGDHPUD]mRGHUHIRUPDSUHGLDOLQWHPSHVWLYD$
LQVWLWXLomRDSUHVHQWRXGHIHVDHPWRGRVRVSURFHVVRVDOpPGHJDUDQWLORVLQWHJUDOPHQWHSRUPHLR
GHGHSyVLWRMXGLFLDO6HQGRSURYLVLRQDGRRPRQWDQWHGH5HPGHGH]HPEURGHSDUD
VXSRUWDUDVSURYiYHLVSHUGDVGHVWHVSURFHVVRV


3URFHVVRVWUDEDOKLVWDVFRPSHUGDSURYiYHO

2VSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVHQYROYHPSULQFLSDOPHQWHKRUDVH[WUDVIpULDVQmRJR]DGDV
UHFRQKHFLPHQWRGHYtQFXORHPSUHJDWtFLRHRXGHDWLYLGDGHGHGRFrQFLDHTXLSDUDomRVDODULDO
DGLFLRQDOQRWXUQRLQWHUYDORLQWUDHLQWHUMRUQDGDGLIHUHQoDVGHVDOiULRSRUUHGXomRGHFDUJD
KRUiULDGHGRFHQWHVHLQGHQL]Do}HVSRUQmRFXPSULPHQWRGHDFRUGRFROHWLYR1RVVRVFRQVXOWRUHV
MXUtGLFRVHIHWXDUDPOHYDQWDPHQWRDYDOLDomRHTXDQWLILFDomRGDVGLYHUVDVDo}HVWUDEDOKLVWDVH
SDUDVXSRUWDUDVSURYiYHLVSHUGDVFRPHVVDVFDXVDVD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDPDQWpP
FRQVROLGDGR DSURYLVmRGH5 5HPGHGH]HPEURGH 

'HQWUHRVSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVFRPULVFRGHSHUGDSURYiYHOSRGHPRVGHVWDFDU

$o}HVPRYLGDVSRUH[SURIHVVRUHVFRQWUDD&UX]HLURSOHLWHDQGRGLIHUHQoDVVDODULDLVSRU
HTXLSDUDomRGHVYLRGHIXQomRKRUDVH[WUDHVHXVUHIOH[RV2ULVFRGHSHUGDSURYiYHORTXDOHVWi
LQWHJUDOPHQWHSURYLVLRQDGRFRQVLGHUDRYDORUWRWDOGH5GHVWHVSURFHVVRV
+iVHWHQWDHXPDDo}HVPRYLGDVSRUH[IXQFLRQiULRVFRQWUDDVFRQWURODGDVGHQWUHRVSHGLGRV
GHVWDFDPVHKRUDVH[WUDLQWHUYDORVGLIHUHQoDVVDODULDLVHVHXVUHIOH[RVVHQGRSURYLVLRQDGRR
YDORUGH5&RPRVHUHIHUHPDDVVXQWRVDQWHULRUHVjDTXLVLomRGDVFRQWURODGDVSHOD
&RPSDQKLDDUHVSRQVDELOLGDGHJDUDQWLGDFRQWUDWXDOPHQWHpGRVH[SURSULHWiULRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


5HVVDUFLPHQWRSDUDSHUGDVFtYHLVWULEXWiULRVHWUDEDOKLVWDV

3DUWHGRVSURFHVVRVGDFRQWURODGD6(&,'UHIHUHPVHDIDWRVJHUDGRUHVRFRUULGRVGXUDQWHD
JHVWmRGRVH[SURSULHWiULRVGD6(&,'DQWHULRUHVjDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDVHQGRHQWmR
FRQWLQJrQFLDVGHUHVSRQVDELOLGDGHGRVH[SURSULHWiULRV1DKLSyWHVHGHHYHQWXDLVSHUGDV
GHILQLWLYDVQHVVHVSURFHVVRVD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPJDUDQWLDVFRQWUDWXDLVGH
UHVVDUFLPHQWRDVTXDLVSRGHUmRVHUFRPSHQVDGDVFRPUHWHQomRGHSDJDPHQWRVDGYLQGRVGH
FRQWUDWRGHORFDomRFHOHEUDGRFRPRVH[SURSULHWiULRVGD6(&,'UHVSHLWDGRVOLPLWHVHFRQGLo}HV
GRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGHTXRWDVFHOHEUDGRHQWUHDVSDUWHV$OpPGRGHVHPEROVR
HIHWXDGRFRPEDVHQRSHUFHQWXDOGHUHVSRQVDELOLGDGHGDQRYDJHVWmRDRSDVVRTXHR
GHVHPEROVRUHVLGXDOILFDDFDUJRGRVSDWURQRVGRVH[SURSULHWiULRV

3DUWHGRVSURFHVVRVGDFRQWURODGD$&()UHIHUHPVHLQWHJUDOPHQWHDIDWRVJHUDGRUHVRFRUULGRV
GXUDQWHDJHVWmRGRVH[SURSULHWiULRVGD$&()DQWHULRUHVjDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDVHQGR
GHUHVSRQVDELOLGDGHGRVH[SURSULHWiULRV1DKLSyWHVHGHHYHQWXDLVSHUGDVGHILQLWLYDVQHVVHV
SURFHVVRVTXHH[FHGDPRYDORUGH5SDUDSHUGDVPDWHULDOL]DGDVH5SDUD
SHUGDVQmRPDWHULDOL]DGDVGDPHVPDIRUPDD&RPSDQKLDSRVVXLJDUDQWLDVFRQWUDWXDLVGH
UHVVDUFLPHQWRDVTXDLVSRGHUmRVHUFRPSHQVDGDVFRPUHWHQomRGHSDJDPHQWRVDGYLQGRVGH
FRQWUDWRGHORFDomRFHOHEUDGRFRPRVH[SURSULHWiULRVGD$&()UHVSHLWDGRVOLPLWHVHFRQGLo}HV
GRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGHDo}HVFHOHEUDGRHQWUHDVSDUWHV

3DUWHGRVSURFHVVRVGDFRQWURODGD&(8163UHIHUHPVHLQWHJUDOPHQWHDIDWRVJHUDGRUHV
RFRUULGRVGXUDQWHDJHVWmRGRVH[SURSULHWiULRVGD&(8163DQWHULRUHVjDTXLVLomRSHOD$&()
VHQGRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRVH[SURSULHWiULRV1DKLSyWHVHGHHYHQWXDLVSHUGDVGHILQLWLYDV
QHVVHVSURFHVVRVD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVSRVVXHPJDUDQWLDVFRQWUDWXDLVGH
UHVVDUFLPHQWRDVTXDLVSRGHUmRVHUUHHPEROVDGDVRXFRPSHQVDGDVFRPUHWHQomRGH
SDJDPHQWRVDGYLQGRVGRSUHoRGHDTXLVLomRRXGHFRQWUDWRGHORFDomRFHOHEUDGRFRPRVH[
SURSULHWiULRVGR&(8163UHVSHLWDGRVOLPLWHVHFRQGLo}HVGRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGH
Do}HVFHOHEUDGRHQWUHDVSDUWHV

$PDLRULDGRVSURFHVVRVGDVFRQWURODGDV9HULWDV6DQWD5LWDH&HVXFDUHIHUHPVHLQWHJUDOPHQWH
DIDWRVJHUDGRUHVRFRUULGRVGXUDQWHDJHVWmRGRVH[SURSULHWiULRVGDVDGTXLULGDVDQWHULRUHVj
DTXLVLomRSHOD$&()VHQGRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRVH[SURSULHWiULRV3HULRGLFDPHQWHDVSHUGDV
GHILQLWLYDVQHVVHVSURFHVVRVVmRDSXUDGDVHODQoDGDVHPFRQWDJUiILFDSDUDRVUHVVDUFLPHQWRV
UHVSHLWDGRVOLPLWHVHFRQGLo}HVGRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGHDo}HVFHOHEUDGRHQWUHDV
SDUWHV

$PDLRULDGRVSURFHVVRVGDFRQWURODGD,3Ç(GXFDFLRQDOUHIHUHPVHLQWHJUDOPHQWHDIDWRV
JHUDGRUHVRFRUULGRVGXUDQWHDJHVWmRGRVH[SURSULHWiULRVGD8QLSrDQWHULRUHVjDTXLVLomRSHOD
6(&,'VHQGRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRVH[SURSULHWiULRV1DKLSyWHVHGHHYHQWXDLVSHUGDV
GHILQLWLYDVQHVVHVSURFHVVRVVmRDSXUDGDVHODQoDGDVHP&RQWD*UiILFDSDUDRV
UHVVDUFLPHQWRVUHVSHLWDGRVOLPLWHVHFRQGLo}HVGRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGHDo}HV
FHOHEUDGRHQWUHDVSDUWHV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


3URFHVVRVFRPSHUGDSRVVtYHO

$&RPSDQKLDSRVVXLSURFHVVRVFODVVLILFDGRVFRPRSUREDELOLGDGHGHSHUGDSRVVtYHORVTXDLV
QmRVmRSURYLVLRQDGRVFRQIRUPHDSUHVHQWDGRDEDL[R





3URFHVVRVFtYHLV
3URFHVVRVWULEXWiULRV
3URFHVVRVWUDEDOKLVWDV
7RWDO




&RQWURODGRUD 
&RQVROLGDGR
    






 


  
 

 


  
 







3URFHVVRVFtYHLVFRPSHUGDSRVVtYHO

2VFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVHIHWXDUDPOHYDQWDPHQWRDYDOLDomRHTXDQWLILFDomRGDVGLYHUVDVDo}HV
GHQDWXUH]DFtYHOFODVVLILFDGDVFRPULVFRGHSHUGDSRVVtYHOFXMRYDORUDSXUDGRQRFRQVROLGDGR
HPGHGH]HPEURGHHUDGH5 5HPGHGH]HPEURGH 

$PDLRUSDUWHGDVDo}HVHQYROYHSULQFLSDOPHQWHREULJDomRGHID]HUFXPXODGDFRPLQGHQL]DomR
SRUGDQRVPDWHULDLVHPRUDLVGHFRUUHQWHVGHDOHJDomRGHYtFLRVQRVVHUYLoRVSUHVWDGRVGH
QDWXUH]DDFDGrPLFDHRSHUDFLRQDO

3URFHVVRVWULEXWiULRVFRPSHUGDSRVVtYHO

1RVVRVFRQVXOWRUHVHIHWXDUDPOHYDQWDPHQWRDYDOLDomRHTXDQWLILFDomRGRVGLYHUVRVSURFHVVRV
GHQDWXUH]DWULEXWiULDFRPSHUGDSRVVtYHOHRYDORUDSXUDGRQRFRQVROLGDGRIRLGH5HP
GHGH]HPEURGH 5HPGHGH]HPEURGH 

'HQWUHYiULRVSURFHVVRVWULEXWiULRVFRPULVFRGHSHUGDSRVVtYHOSRGHPRVGHVWDFDU

+iRLWRSURFHVVRVPRYLGRVSHOD3UHIHLWXUDGR0XQLFLSDOGH6mR3DXORFRQWUDD&RQWURODGRUD
GLVFXWLQGRRFXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVEiVLFRVSDUDPDQXWHQomRGDLPXQLGDGHWULEXWiULDGRV
SHUtRGRVGHDWRWDOL]DQGRRYDORUGH5HPGHGH]HPEURGH
5HPGHGH]HPEURGH $LQVWLWXLomRDSUHVHQWRXGHIHVDHPWRGRVRV
SURFHVVRVDOpPGHJDUDQWLULQWHJUDOPHQWHRMXt]RSRUPHLRGHVHJXURJDUDQWLD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


+iQRYHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVPRYLGRVSHOD5HFHLWD)HGHUDOFRQWUDD$&()GLVFXWLQGR
SULQFLSDOPHQWHYHUEDVTXHLQWHJUDPEDVHGHFiOFXORSDUDUHFROKLPHQWRGHFRQWULEXLo}HVVRFLDLVH
SUHYLGHQFLiULDVHQWUHRXWURVVRPDQGRULVFRSRVVtYHODYDOLDGRHP5HPGHGH]HPEUR
GH 5HPGHGH]HPEURGH $LQVWLWXLomRDSUHVHQWRXGHIHVDHPWRGRVRV
SURFHVVRVHDJXDUGDVHGHFLVmRILQDODGPLQLVWUDWLYD&RPRVHUHIHUHPDDVVXQWRVDQWHULRUHVj
DTXLVLomRGD&RPSDQKLDSRUVXDFRQWURODGRUDDWXDODUHVSRQVDELOLGDGHJDUDQWLGD
FRQWUDWXDOPHQWHpGRVH[SURSULHWiULRV

3URFHVVRVWUDEDOKLVWDVFRPSHUGDSRVVtYHO

1RVVRVFRQVXOWRUHVHIHWXDUDPOHYDQWDPHQWRDYDOLDomRHTXDQWLILFDomRGRVGLYHUVRVSURFHVVRV
GHQDWXUH]DWUDEDOKLVWDFRPSHUGDSRVVtYHOHRYDORUDSXUDGRQRFRQVROLGDGRIRLGH5HP
GHGH]HPEURGH 5HPGHGH]HPEURGH 

'HQWUHYiULRVSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVFRPULVFRGHSHUGDSRVVtYHOSRGHPRVGHVWDFDU

(PIRLGLVWULEXtGRDomRHPTXHRVDXWRUHVHHPSUHViULRVUHTXHUHPRUHFRQKHFLPHQWRGR
YtQFXORHPSUHJDWtFLRFRPD&UX]HLURGR6XOH6(&,'DWUHODGRVD3yV*UDGXDomRGH
2GRQWRORJLD)RLHVWLPDGRRULVFRQRYDORUWRWDOGH5SRVVtYHOGHSHUGD

'HSyVLWRVMXGLFLDLV




3URFHVVRVFtYHLV
3URFHVVRVWULEXWiULRV
3URFHVVRVWUDEDOKLVWDV
7RWDO


&RQWURODGRUD 
&RQVROLGDGR
    






 



 



 



 




 




2EULJDo}HVSRUDTXLVLo}HVGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV



6DOGRHP
 

 $TXLVLomR
 $MXVWHGHSUHoR
 -XURVDSURSULDGRV
 3DJDPHQWRVGHSULQFLSDO
 3DJDPHQWRVGHMXURV
 &RPELQDomRGHQHJyFLRV
6DOGRHP

 



$&() L 
6DQWD5LWD L 
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6(&,' LL 



 

 
 



 &RQVROLGDGR







 



 

 





 







&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


 
 -XURVDSURSULDGRV
 3DJDPHQWRVGHSULQFLSDO
 3DJDPHQWRVGHMXURV
6DOGRHP



 
 



  
 



 

&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH






























 







 
 






L (PGHGH]HPEURGHUHIHUHPVH D DRSULQFLSDOGDSDUFHODUHWLGDGDVREULJDo}HVSRUDTXLVLo}HVGD
&(81635 5HPGHGH]HPEURGH HGD9HULWDV5 5HPGHGH]HPEURGH
 HUHVSHFWLYRVMXURVSHOD$&()H E SDVVLYRVDVVXPLGRVDFUHVFLGRVGHMXURVSHODDTXLVLomRGD6DQWD5LWD
DWUDYpVGDFRPELQDomRGHQHJyFLRVFRPDFLRQLVWDVDQWHULRUHVDDTXLVLomRGHVXDFRQWURODGRUD9HULWDVSHOD$&()

LL (PGHGH]HPEURGHHUHIHUHPVHDRSULQFLSDOGDSDUFHODUHWLGDGDVREULJDo}HVSRUDTXLVLo}HVGD
8QLSr5HUHVSHFWLYRVMXURVSHOD6(&,'


(PGHGH]HPEURGHDSDUFHODQmRFLUFXODQWHDSUHVHQWDYDRVHJXLQWHFURQRJUDPDGH
YHQFLPHQWR

$QR


$FLPDGH
7RWDO

&RQVROLGDGR








5HFHLWDGLIHULGD






6DOGRHP
 $SURSULDomR
6DOGRHP
 $SURSULDomR
6DOGRHP

&RQVROLGDGR

  

  


 

&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


3URSULHGDGHGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO

(PGHPDUoRGHDFRQWURODGDLQGLUHWD&HXQVSUHDOL]RXWUDQVDomRGH³VDOHDQG
OHDVHEDFN´GRLPyYHORQGHHVWiVLWXDGRRVHXFDPSXVDRSHUDomRFRQVLVWLXQDYHQGDHDOXJXHO
GRUHIHULGRLPyYHOVLPXOWDQHDPHQWHSHUDQWHVXDSDUWHUHODFLRQDGD0RWUL]3DUWLFLSDo}HV/WGD
HVVDRSHUDomRIRLFODVVLILFDGDFRPRDUUHQGDPHQWRILQDQFHLURFRQIRUPHRFRQFHLWRGHTXHWUDWDR
&3& 5 ,$6±2SHUDF}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO

2YDORUGDYHQGDGRLPyYHOIRLGH5FRPUHFHELPHQWRGHDFRUGRFRPRIOX[RGH
SDJDPHQWRHVWLSXODGRHPFRQWUDWR2JDQKROtTXLGRGRVFXVWRVGHYHQGDIRLGH5HHVWi
UHIOHWLGRFRPRUHFHLWDGLIHULGDQRSDVVLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHDPRUWL]iYHOSHORSUD]RGH
DQRVFRQIRUPHSUD]RGRFRQWUDWRGHDOXJXHO



0XGDQoDVQRVSDVVLYRV




(PGH 3DJDPHQWR -XURVYDU
MDQHLURGH SULQFLSDOH
FDPEH
5HPHQVXUDomR
1RYDV

MXURV
PRQHWiULDV
FDSWDo}HV




 



(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFLUFXODQWH

 


 
'HErQWXUHVDSDJDUFLUFXODQWH

 
 

 
'HErQWXUHVDSDJDUQmRFLUFXODQWH




 
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFLUFXODQWH

 


 
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQmRFLUFXODQWH




 
7RWDO

 


 
 





(IHLWRQmRFDL[D
,QFOXLDPRUWL]DomRGRFXVWRFDSWDomR

&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH
$GRomR
(PGH
LQLFLDOGR 2XWURV GH]HPEUR
,)56

GH






 

  

 

  












(PGH
MDQHLURGH




(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFLUFXODQWH

'HErQWXUHVDSDJDUFLUFXODQWH

'HErQWXUHVDSDJDUQmRFLUFXODQWH

7RWDO

 
(IHLWRQmRFDL[D
,QFOXLDPRUWL]DomRGRFXVWRFDSWDomR

3DJDPHQWR
SULQFLSDOH
MXURV
 
 
 

 


-XURVYDU
FDPEH
PRQHWiULDV
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&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH
(PGH
GH]HPEUR
2XWURV

GH






 










&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 






(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQmR
FLUFXODQWH
'HErQWXUHVDSDJDUFLUFXODQWH
'HErQWXUHVDSDJDUQmRFLUFXODQWH
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFLUFXODQWH
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQmRFLUFXODQWH
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomR
VRFLHWiULDFLUFXODQWH
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomR
VRFLHWiULDQmRFLUFXODQWH
7RWDO
 
(IHLWRQmRFDL[D
,QFOXLDPRUWL]DomRGRFXVWRFDSWDomR

&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH
(PGH
3DJDPHQWR -XURVYDU
$GRomR
(PGH
MDQHLURGH
SULQFLSDOH
FDPEH
LQLFLDOGR
5HPHQVXUDomR
1RYDV
2XWURV GH]HPEUR

MXURV
PRQHWiULDV
FDSWDo}HV
,)56

GH

 







 













 

 




 







 

















 
























  
 
  


  













 

















(PGH
3DJDPHQWR -XURVYDU
&RPELQDomR
MDQHLURGH
SULQFLSDOH
FDPEH
GHQHJyFLRV
1RYDV

MXURV
PRQHWiULDV
FDSWDo}HV




 



(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFLUFXODQWH

 




(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQmRFLUFXODQWH






'HErQWXUHVDSDJDUFLUFXODQWH

 
 



'HErQWXUHVDSDJDUQmRFLUFXODQWH






2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOFLUFXODQWH

 




2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOQmR
FLUFXODQWH






2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomR
VRFLHWiULDFLUFXODQWH

 




2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomR

VRFLHWiULDQmRFLUFXODQWH






'HULYDWLYRV VZDS 



 

7RWDO

 

 

(IHLWRQmRFDL[D
,QFOXLDPRUWL]DomRGRFXVWRFDSWDomR

&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH
(PGH
GH]HPEUR
2XWURV

GH


 





 



 







 
 
 








3DWULP{QLROtTXLGR

D  &DSLWDOVRFLDO

(PGHGH]HPEURGHRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDHUDGH5 5HP
GHGH]HPEURGH FRPSRVWRSRUDo}HVRUGLQiULDVHPDPERVH[HUFtFLRV
QRPLQDWLYDVHVHPYDORUHVQRPLQDLVWRWDOPHQWHLQWHJUDOL]DGDVHDFRPSRVLomRDFLRQiULDp
GHPRQVWUDGDDVHJXLU
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 




$o}HV
3DUW



  
  

 
  
   



$FLRQLVWDV

'+)3)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV
)XQGRGH,QYHVWLPHQWRH3DUWLFLSDo}HV$OID
&UX]H3DUWLFLSDo}HV6$
$UFK\//&


$o}HV
3DUW


 
 
 


 


L (PGHDEULOGHKRXYHDXPHQWRGHFDSLWDOGH5DWUDYpVGDUHVHUYDSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO
QRYDORUGH5HGDUHVHUYDGHOXFURVQRYDORUGH5SRUpPQmRKRXYHDOWHUDomRQDVDo}HVTXH
WRWDOL]DPDo}HV

LL (PGHMDQHLURGHSRUIRUoDGHUHGXomRGHFDSLWDOGD&UX]H3DUWLFLSDo}HV6$IRUDPWUDQVIHULGDVD
WRWDOLGDGHGDVDo}HVSDUD$5&+<//&VRFLHGDGHMiLQWHJUDQWHGRTXDGURVRFLHWiULRGD&UX]HGHTXHPILJXUDYD
FRPRDFLRQLVWD

LLL (PGHMXQKRGHKRXYHDXPHQWRGHFDSLWDOGH5DWUDYpVGDUHVHUYDSDUDIXWXURDXPHQWRGH
FDSLWDOSRUpPQmRKRXYHDOWHUDomRQDVDo}HVTXHWRWDOL]DPDo}HV


E  5HVHUYDOHJDO

$UHVHUYDOHJDOpFRQVWLWXtGDPHGLDQWHDDSURSULDomRGHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRDWpR
OLPLWHGHGRFDSLWDOVRFLDOGHDFRUGRFRPRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$omR

F  5HVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV

$UHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURVIRLFRQVWLWXtGDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQFRP
RREMHWLYRGHDSOLFDomRHPIXWXURVLQYHVWLPHQWRV&RQIRUPHGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLQ
RVDOGRGDVUHVHUYDVGHOXFURVQmRSRGHUiXOWUDSDVVDURFDSLWDOVRFLDOFDEHQGRj
$VVHPEOHLDGHOLEHUDUVREUHDDSOLFDomRGHVVHH[FHVVRQRDXPHQWRGHFDSLWDORXGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV1RWHVHTXHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHPG LL 
DEDL[RGHVWLQRX5SDUDUHVHUYDSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDODVHUUDWLILFDGDHP
$VVHPEOHLD





439





&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


G  'LYLGHQGRV

2(VWDWXWRGD&RPSDQKLDSUHYrXPGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRHTXLYDOHQWHDGROXFUR
OtTXLGRGRH[HUFtFLRDMXVWDGRSHODFRQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDOFRQIRUPHDOHLGDVVRFLHGDGHV
SRUDomR

$GHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRDSXUDGRQRVH[HUFtFLRVGHHHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU






/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
/XFURjGLVSRVLomRGD$VVHPEOHLD*HUDOGHH[HUFtFLRVDQWHULRUHVH
%DVHSDUDUHVHUYDOHJDO
$SURSULDomRSDUDUHVHUYDOHJDO L 
%DVHSDUDGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR
'LYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR
$GRomRQRYDVSUiWLFDV,)56
'HVWLQDomRSDUDUHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV
5HVHUYDSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO LL 
(IHLWRGRVDMXVWHVGHUHDSUHVHQWDomRQROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
(IHLWRQDUHVHUYDOHJDO
(IHLWRQRVGLYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
(IHLWRQRVGLYLGHQGRVPtQLPRVDFXPXODGRVGRVDMXVWHVGH
UHDSUHVHQWDomR
%DVHQRVGLYLGHQGRVPtQLPRVDFXPXODGRVGRVDMXVWHVGH
UHDSUHVHQWDomR
&RPSOHPHQWRGHSURYLVmRGR,)56
5HVHUYDGHOXFURjGLVSRVLomRGD$VVHPEOHLD*HUDO



 

  



 
 
 


 
 



  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 


 

 
 

 




&RQIRUPHDSUHVHQWDomRRULJLQDOGHGHGH]HPEURGH

L  $$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHVWLQRXSDUWHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRSDUDDUHVHUYDOHJDODWpRPRQWDQWH
HTXLYDOHQWHDGRFDSLWDOVRFLDO

LL  2$UWGD/HLGDV6$SUHYrTXHRVDOGRGDVUHVHUYDVGHOXFURVH[FHWRDVSDUDFRQWLQJrQFLDVGHLQFHQWLYRV
ILVFDLVHGHOXFURVDUHDOL]DUQmRSRGHUiXOWUDSDVVDURFDSLWDOVRFLDO'HVWDIRUPDD$GPLQLVWUDomRGHVWLQRXR
PRQWDQWHGH5 5HPGHGH]HPEURGH GRVDOGRGDUHVHUYDGHOXFURVQDIRUPDGH
DXPHQWRGHFDSLWDODVHUGHOLEHUDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD




(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDDSURYRXGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVGH5VHQGR
5REULJDWyULRH5GHDGLFLRQDOGRVDOGRQDUHVHUYDGHOXFURV 5
REULJDWyULRH5GHDGLFLRQDOGRVDOGRGDUHVHUYDGHOXFURVHPGHDEULOGH 

(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDDSURYRXGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVGH5VHQGR
5REULJDWyULRHMiSURYLVLRQDGRVHPGHGH]HPEURGHHVDOGRUHPDQHVFHQWHGH
5GHDFLFLRQDOGRVDOGRQDUHVHUYDGHOXFURV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


H  5HVHUYDGHOXFURVjGLVSRVLomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

(PYLUWXGHGDVFRUUHo}HVHIHWXDGDVGXUDQWHRVSHUtRGRVGHGHMDQHLURGHHGH
GH]HPEURGHHD&RPSDQKLDGHFLGLXSRUFRQVWLWXLUDDOXGLGDUHVHUYDDTXDOVHUi
UHDOL]DGDDSyVDSURYDomRGHVXDGHVWLQDomRSRUPHLRGH$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDSUHYLVWD
SDUDRFRUUHUGXUDQWHRPrVGHPDUoRGH2VDOGRGDUHVHUYDDFXPXODGDTXHHPGH
GH]HPEURGHHUDGH5VHQGRRHIHLWROtTXLGRHQWUH D 5FRPSRVWRGHEDVH
DFXPXODGDSDUDFiOFXORGRVGLYLGHQGRVPtQLPRVSHORHIHLWRGDUHDSUHVHQWDomRDFXPXODGRGR
VDOGRGHDEHUWXUDHGRV~OWLPRVGRLVH[HUFtFLRVVRFLDLVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQRLWHPG LL 
DFLPDGRVTXDLVIRUDPGHVWLQDGRVSDUDSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV5
UHVHUYDOHJDO5HRUHVWDQWHOtTXLGR E GRFRPSOHPHQWRGHDGRomRGR,)56SDUDUHVHUYD
GHUHWHQomRGHOXFURVTXHHVWiSDUDDDSURYDomRGD$VVHPEOpLD



/XFURSRUDomR

$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDVHJXLUDVLQIRUPDo}HVVREUHROXFURSRUDomRSDUDRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH

/XFURSRUDomR EiVLFRHGLOXtGR


/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
0pGLDSRQGHUDGDGDTXDQWLGDGHGHDo}HVRUGLQiULDV
/XFURSRUDomRHP5















,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHJHVWmRGHULVFRV

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVDVH[S}HPDGLYHUVRVULVFRVGHPHUFDGR
LQFOXLQGRULVFRFDPELDOULVFRGHWD[DGHMXURVGHYDORUMXVWRULVFRGHWD[DGHMXURVGHIOX[RGH
FDL[D ULVFRGHFUpGLWRHULVFRGHOLTXLGH]

$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVDSUHVHQWDPH[SRVLo}HVDRVVHJXLQWHVULVFRVDGYLQGRVGR
XVRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

5LVFRGHPHUFDGR

2ULVFRGHPHUFDGRpRULVFRGHTXHRYDORUMXVWRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVGHXPLQVWUXPHQWR
ILQDQFHLURIOXWXHGHYLGRDYDULDo}HVQRVSUHoRVGHPHUFDGR2VSUHoRVGHPHUFDGRHQJOREDP
DSHQDVRULVFRGHWD[DGHMXURV,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDIHWDGRVSHORULVFRGHPHUFDGRLQFOXHP
HPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV

5LVFRGHWD[DGHMXURV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



5LVFRGHWD[DGHMXURVpRULVFRGHTXHRYDORUMXVWRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVGHXP
LQVWUXPHQWRILQDQFHLURIOXWXHGHYLGRDYDULDomRQDVWD[DVGHMXURVGHPHUFDGR$H[SRVLomRGD
&RPSDQKLDDRVULVFRVGHPXGDQoDVQDVWD[DVGHMXURVGHPHUFDGRUHIHUHVHSULQFLSDOPHQWH
DRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVHDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVVXMHLWRVDWD[DVGH
MXURVYDULiYHLV

$VWD[DVGHMXURVFRQWUDWDGDVVREUHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHVWmRPHQFLRQDGDVQD1RWDHVREUH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHVHVWmRPHQFLRQDGDVQDV1RWDVH
UHVSHFWLYDPHQWH

6HQVLELOLGDGHjWD[DGHMXURV

2VLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDWLYRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRUHSUHVHQWDGRVSRU
FDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHHVWmRUHJLVWUDGRVSHORYDORUGHFXVWRDFUHVFLGRVGHUHQGLPHQWRV
RXHQFDUJRVLQFRUULGRVRVTXDLVHPGHGH]HPEURGHVHDSUR[LPDPGRVYDORUHVGH
PHUFDGR2VSULQFLSDLVULVFRVDWUHODGRVjVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHVWmROLJDGRVjYDULDomRGR
&',SDUDDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVRVHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV1RFHQiULR
SURYiYHOIRLFRQVLGHUDGDDSUHPLVVDGHVHPDQWHUQDGDWDGRYHQFLPHQWRGDRSHUDomRRTXHR
PHUFDGRYHPVLQDOL]DQGRDWUDYpVGDVFXUYDVGHPHUFDGRREWLGDVDWUDYpVGRUHODWyULR)2&86GR
%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO'HVWDPDQHLUDQRFHQiULRSURYiYHOQmRKiLPSDFWRVREUHRYDORUMXVWR
GRLQVWUXPHQWRILQDQFHLUR$&RPSDQKLDFRQVLGHURXXPDGHWHULRUDomRGHHSDUDDV
YDULiYHLVGHULVFR

$VWDEHODVDVHJXLUGHPRQVWUDPDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHSUHSDUDGDSHOD$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDHRHIHLWRGDVRSHUDo}HVHPDEHUWRFRQVLGHUDQGRXPDQRGHFRUUHomRDSDUWLUGH
GHGH]HPEURGH

&HQiULRHPGHGH]HPEURGH &RQWURODGRUD 

2SHUDomR
(TXLYDOHQWHVGHFDL[D

 5LVFR

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV ULVFRGHSHUGDHP

 IXQomRGDUHGXomRGR&',

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV 'tYLGD 5LVFRGHSHUGDHPIXQomRGR
LQFOXLQGRGHULYDWLYRV
 DXPHQWRGR&',HYDORUL]DomRGDGtYLGD 
'HErQWXUHV
'tYLGD 5LVFRGHSHUGDHPIXQomRGR

 DXPHQWRGR&',HYDORUL]DomRGDGtYLGD

2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWR
'tYLGD 5LVFRGHSHUGDHPIXQomRGR
PHUFDQWLO
DXPHQWRGR,*30 
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7D[D


9DULDomR 9DULDomR

 


 3URYiYHO 

 &', 













 &', 













 &', 
,*30
 

























&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


&HQiULRHPGHGH]HPEURGH &RQVROLGDGR 

2SHUDomR

(TXLYDOHQWHVGHFDL[DH
DSOLFDo}HVILDQFHLUDV
YLQFXODGDV

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
LQFOXLQGRGHULYDWLYRV

'HErQWXUHV

2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLO

5LVFR


7D[D


$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV ULVFRGHSHUGDHP
IXQomRGDUHGXomRGR&', 
'tYLGD 5LVFRGHSHUGDHPIXQomRGR
DXPHQWRGR&',HYDORUL]DomRGDGtYLGD


'tYLGD 5LVFRGHSHUGDHPIXQomRGR
DXPHQWRGR&',HYDORUL]DomRGDGtYLGD


'tYLGD 5LVFRGHSHUGDHPIXQomRGR
DXPHQWRGR,*30 

9DULDomR 9DULDomR

 


 3URYiYHO 

 &', 













 &', 













 &', 
,*30
 


 
 
 










5LVFRGHFUpGLWR

2ULVFRGHFUpGLWRpRULVFRGHDFRQWUDSDUWHGHXPQHJyFLRQmRFXPSULUXPDREULJDomRSUHYLVWD
HPXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLURRXFRQWUDWRFRPFOLHQWHRTXHOHYDULDDRSUHMXt]RILQDQFHLUR$
&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRGHFUpGLWRHPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV SULQFLSDOPHQWH
FRPUHODomRDFRQWDVDUHFHEHU HGHILQDQFLDPHQWRLQFOXLQGRGHSyVLWRVHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
HPEDQFRVHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

2VYDORUHVFRQWiEHLVGRVDWLYRVILQDQFHLURVUHSUHVHQWDPDH[SRVLomRPi[LPDGRFUpGLWR

5HSUHVHQWDGRSHODSRVVLELOLGDGHGD&RPSDQKLDLQFRUUHUHPSHUGDVUHVXOWDQWHVGDGLILFXOGDGHGH
UHFHELPHQWRGHVHXVDOXQRV

2ULVFRGHFUpGLWRGRVDOXQRVpDGPLQLVWUDGRSHOD&RPSDQKLDHSRUFDGDFRQWURODGDHVWDQGR
VXMHLWRDRVSURFHGLPHQWRVFRQWUROHVHSROtWLFDHVWDEHOHFLGDSHOD&RPSDQKLDHPUHODomRDHVWH
ULVFR2VDOGRDUHFHEHUGHPHQVDOLGDGHVpGHQRPLQDGRHP5HDLVHD$GPLQLVWUDomRPRQLWRUDR
ULVFRGRVDOGRDUHFHEHUGRVDOXQRVHVmRFREUDGDVPHQVDOPHQWHFRPEDVHQRFRQWUDWRILUPDGR
HQWUHD&RPSDQKLDHRVDOXQRV

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV

2ULVFRGHFUpGLWRGHVDOGRVFRPEDQFRVHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVpDGPLQLVWUDGRSHODJHVWmR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPDSROtWLFDSRUHVWDHVWDEHOHFLGD2VUHFXUVRV
H[FHGHQWHVVmRLQYHVWLGRVDSHQDVHPFRQWUDSDUWHVDSURYDGDVHGHQWURGROLPLWHHVWDEHOHFLGRD
FDGDXPD$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVWrPFRPRSROtWLFDDDSOLFDomRGHUHFXUVRVHP
EDQFRVGHSULPHLUDOLQKDHHPDSOLFDo}HVFRPEDL[RQtYHOGHH[SRVLomRHDOWRQtYHOGHOLTXLGH]
3UDWLFDPHQWHWRGRRH[FHVVRGHFDL[DpDSOLFDGRHPFHUWLILFDGRVGHGHSyVLWREDQFiULRHPLWLGRV
SRUHVWDVLQVWLWXLo}HV$&RPSDQKLDHYLWDDSOLFDo}HVHPIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVHPTXHKi
ULVFRGHDWLYRGHVFRQKHFLGRV


5LVFRGHOLTXLGH]
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$&RPSDQKLDDFRPSDQKDRULVFRGHHVFDVVH]GHUHFXUVRVSRUPHLRGHXPDIHUUDPHQWDGH
SODQHMDPHQWRGHOLTXLGH]UHFRUUHQWH2REMHWLYRGD&RPSDQKLDpPDQWHURVDOGRHQWUHD
FRQWLQXLGDGHGRVUHFXUVRVHDIOH[LELOLGDGHSRUPHLRGHFRQWDVJDUDQWLGDVHPSUpVWLPRV
EDQFiULRVHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLUR$WDEHODDVHJXLUUHVXPHRSHUILOGRYHQFLPHQWR
GRSDVVLYRILQDQFHLURGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHHFRPEDVHQRV
SDJDPHQWRVFRQWUDWXDLVQmRGHVFRQWDGRV






 

3DVVLYRVILQDQFHLURV

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVLQFOXLQGR
GHULYDWLYRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR










0HQRVGH
(QWUH
$FLPD
1RWD

 DQR
HDQRV  GHDQRV






 






















 7RWDO



 
 
 
 




   
   





 

0HQRVGH
(QWUH
$FLPD
1RWD

 DQR
HDQRV  GHDQRV  7RWDO

3DVVLYRVILQDQFHLURV

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVLQFOXLQGR
GHULYDWLYRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV

























&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH
(IHLWRGR
9DORU
 GHVFRQWR  FRQWiELO














&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH
(IHLWRGR
9DORU
GHVFRQWR  FRQWiELO







  
 


 











 

3DVVLYRVILQDQFHLURV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVLQFOXLQGR
GHULYDWLYRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomR
VRFLHWiULD
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR








0HQRVGH
(QWUH
$FLPD
1RWD

 DQR
HDQRV GHDQRV

 7RWDO


















 






&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH
(IHLWRGR
9DORU
GHVFRQWR

 FRQWiELO
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 







 







0HQRVGH
(QWUH
$FLPD
1RWD
DQR
HDQRV
GHDQRV




 7RWDO

3DVVLYRVILQDQFHLURV

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVLQFOXLQGR
GHULYDWLYRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomR
VRFLHWiULD
2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
ILQDQFHLUR











 














 





 

 











 

 




 











&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH
(IHLWRGR
9DORU
GHVFRQWR
FRQWiELO







 

  
 










*HVWmRGRFDSLWDO

2REMHWLYRSULQFLSDOGDDGPLQLVWUDomRGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDpDVVHJXUDUTXHHVWHPDQWHQKD
XPDFODVVLILFDomRGHFUpGLWRIRUWHHXPUD]mRGHFDSLWDOOLYUHGHSUREOHPDVDILPGHDSRLDURV
QHJyFLRVHPD[LPL]DURYDORUGRDFLRQLVWD$&RPSDQKLDDGPLQLVWUDDHVWUXWXUDGRFDSLWDOHD
DMXVWDFRQVLGHUDQGRDVPXGDQoDVQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDV3DUDPDQWHURXDMXVWDUDHVWUXWXUD
GRFDSLWDOD&RPSDQKLDSRGHDMXVWDURSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVDRVDFLRQLVWDVGHYROYHUR
FDSLWDODHOHVRXHPLWLUQRYDVDo}HV1mRKRXYHDOWHUDo}HVTXDQWRDRVREMHWLYRVSROtWLFDVRX
SURFHVVRVGXUDQWHRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH$&RPSDQKLDLQFOXL
QDGtYLGDOtTXLGDRVHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVREULJDo}HVSRUDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLOHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH PHQRVFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[DHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHRSWRXSRUDSUHVHQWDURFRQVROLGDGRSRUFRQVLGHUDUPDLV
UHOHYDQWH



(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV QRWD 
'HULYDWLYRV QRWD 
'HErQWXUHV QRWD 
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHREULJDo}HVSRUDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLOILQDQFHLUR QRWD 
7RWDOGtYLGDEUXWD



 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D QRWD 
 $SOLFDo}HVILQDQFHLUDV QRWD 
7RWDOGtYLGDOtTXLGD



3DWULP{QLROtTXLGR QRWD 
'tYLGDOtTXLGDHSDWULP{QLROtTXLGR
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&RQVROLGDGR


  




  
  









&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


9DORUMXVWR

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDFRPSDUDomRHQWUHRYDORUFRQWiELOHRYDORUMXVWRGRVSULQFLSDLV
DWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVGDFRQWURODGRUD



$WLYRVILQDQFHLURV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
2XWURVFUpGLWRV
7RWDO





3DVVLYRVILQDQFHLURV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
7RWDO

9DORUFRQWiELO 
9DORUMXVWR









 


 



 



 



 



 


 



 



 



 



 



 



 









 


$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDFRPSDUDomRHQWUHRYDORUFRQWiELOHRYDORUMXVWRGRVSULQFLSDLV
DWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVFRQVROLGDGRV








$WLYRVILQDQFHLURV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
&RQWDVDUHFHEHU
2XWURVFUpGLWRV
7RWDO







3DVVLYRVILQDQFHLURV

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HULYDWLYRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHREULJDo}HVSRU
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLUR
7RWDO
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9DORUFRQWiELO 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 

9DORUMXVWR
















 












 
















&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


(VWLPDWLYDGRYDORUMXVWR

2VDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVUHJLVWUDGRVRXGLYXOJDGRVDYDORUMXVWRVmRFODVVLILFDGRVGH
DFRUGRFRPRVQtYHLVDVHJXLU

x1tYHO3UHoRVGHPHUFDGRFRWDGRV QmRDMXVWDGRV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVRX
SDVVLYRVLGrQWLFRV

x1tYHO7pFQLFDVGHDYDOLDomRSDUDDVTXDLVDLQIRUPDomRGHQtYHOPDLVEDL[RHVLJQLILFDWLYD
SDUDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRVHMDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHREVHUYiYHO

x1tYHO7pFQLFDVGHDYDOLDomRSDUDDVTXDLVDLQIRUPDomRGHQtYHOPDLVEDL[RHVLJQLILFDWLYD
SDUDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRQmRHVWHMDGLVSRQtYHO

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDPHQVXUDGRVSHORYDORU
MXVWRVHQGR





$WLYRVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV

$WLYRVPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGR
&RQWDVDUHFHEHU
2XWURVFUpGLWRV

3DVVLYRVPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGR
(PSUpVWLPRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDHFRQWUDWRVGHVZDS
(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD



 
















9DORU
 FRQWiELO







 







9DORUGH
PHUFDGR

















&RQVROLGDGR

+LHUDUTXLD
GH
9DORUGH
PHUFDGR
YDORUMXVWR





9DORU
FRQWiELO











 










 


 
 


1tYHO
1tYHO






1tYHO
1tYHO





,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV

$VRSHUDo}HVGHVZDSVmRFODVVLILFDGDVFRPRKHGJHGHYDORUMXVWRFXMRREMHWLYRpSURWHJHUGD
H[SRVLomRFDPELDO GyODUHVDPHULFDQRV FRQYHUWHQGRDGtYLGDHPPRHGDORFDO

2SHUDo}HVGHVWDQDWXUH]DIRUDPFRQWUDWDGDVSHODSULPHLUDYH]QRDQRGHHFRQVLGHUDUDP
RVPHVPRVWHUPRVGHYDORUHVSUD]RVHWD[DVHUHDOL]DGDVFRPDPHVPDLQVWLWXLomRILQDQFHLUD
³FRQWUDSDUWH´ (PGHGH]HPEURGHRYDORUUHIHUrQFLDGRVFRQWUDWRVHPDEHUWRHUD
5 5HPGHGH]HPEURGH 
$VRSHUDo}HVGHKHGJHFRQWUDWDGDVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
DSUHVHQWDUDPHIHWLYLGDGHHPUHODomRjVGtYLGDVREMHWRGHVVDFREHUWXUD3DUDDVRSHUDo}HVFRP
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


GHULYDWLYRVTXDOLILFDGRVFRPRFRQWDELOLGDGHGHSURWHomR KHGJHDFFRXQWLQJ DGtYLGDREMHWRGD
SURWHomRpWDPEpPFRQVLGHUDGDDRVHXYDORUMXVWRFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDEDL[R

*DQKRVHSHUGDVUHDOL]DGRVHQmRUHDOL]DGRVUHIHUHQWHDHVWHVFRQWUDWRVVmRUHJLVWUDGRVQR
UHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRHRVDOGRDUHFHEHUSHORVHXYDORUMXVWRHUDGH5HPGH
GH]HPEURGH 5HPGHGH]HPEURGH HHVWiUHJLVWUDGRQDUXEULFDGH
³(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV´



2EMHWRGHKHGJHGtYLGD 86'WD[DMXURV
IL[D 



 


9DULDomRFDPELDO
DD

&RQVROLGDGR
9DORUGHUHIHUrQFLD
9DORUMXVWR

        


 

9DULDomRFDPELDO
3RQWDDWLYDVZDS 86'WD[DMXURVIL[D   
DD
3RQWDSDVVLYDVZDS &',VSUHDG 
&',DD
3RVLomROtTXLGDDSDJDU DUHFHEHU 
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVOtTXLGR DSHQDVFRQWUDWRV
SURWHJLGRV 
 



 

 

 









 





  
 
 

  

 

  

 





 
 








2VYDORUHVMXVWRVGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVVmRFDOFXODGRVSHODSURMHomRGRIOX[RGHFDL[D
IXWXURGDVRSHUDo}HVXVDQGRDVFXUYDVGR&',HGHVFRQWDQGRRVDRYDORUSUHVHQWHXVDQGR
WD[DVGHPHUFDGRGR&',SDUDVZDSDPEDVGLYXOJDGDVSHOD%

2VYDORUHVGHPHUFDGRGRVVZDSVGHFXSRQVFDPELDLVYHUVXV&',IRUDPREWLGRVXWLOL]DQGRVHDV
WD[DVGHFkPELRYLJHQWHVQDGDWDHPTXHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVmROHYDQWDGDVHDV
WD[DVSURMHWDGDVSHORPHUFDGRFDOFXODGDVFRPEDVHQDVFXUYDVGHFXSRPGDPRHGDWDPEpP
GLYXOJDGDVSHOD%

$SRVLomRFRQVROLGDGDGDVRSHUDo}HVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHPDEHUWRHP
GHGH]HPEURGHHVWiDSUHVHQWDGDDVHJXLU


'HVFULomR

6ZDSFDPELDO86'[&',



 
&RQWUDSDUWH

,WD~%%$




9DORUGH
UHIHUrQFLD

86'


&RQVROLGDGR

  
$RYDORU
$RYDORU
MXVWR
MXVWR




 
 

 
 
 




9LJrQFLD

D




,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO±FRUUHQWHVHGLIHULGRV


$UHFRQFLOLDomRGRUHVXOWDGRFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHHHVWiUHDSUHVHQWDGDDVHJXLU

&RQWURODGRUD
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&RQVROLGDGR





&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
$OtTXRWDILVFDOFRPELQDGD
,PSRVWRSHODDOtTXRWDFRPELQDGD

$GLo}HV
'HVSHVDVQmRGHGXWtYHLV L 
([FOXV}HV
2XWUDVH[FOXV}HV LL 
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
2XWURVLWHQV
(IHLWRVVREUHSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHGHFiOFXORQHJDWLYDGH
&6//
,VHQomR35281, QRWD  LLL 
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRUHVXOWDGRGR
H[HUFtFLR

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWH
,5H&6GLIHULGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
$OtTXRWDHIHWLYD


   

 



 


 
  
 
 


 


 
  
 
 

 



 



 



 


 











 



















 



 

 






L  ,PSRVWRGLIHULGRVREUHSUHMXt]RILVFDOQmRUHFRQKHFLGRHRXWUDVGHVSHVDVQmRGHGXWtYHLV
LL  $VSULQFLSDLVH[FOXV}HVVmRRULXQGDVGHHVWRUQRVGDVSURYLV}HVDGLFLRQDGDVDQWHULRUPHQWHHRXWUDVGLIHUHQoDV
WHPSRUiULDV
LLL ,VHQomRGR,53-HGD&6//UHIHUHQWHDR35281,FDOFXODGDQDSURSRUomRGDRFXSDomRHIHWLYDGDVEROVDV 32(% 
VREUHDVDWLYLGDGHVEHQHILFLDGDV



D  &RPSRVLomRGR,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

&RQWURODGRUD
3DVVLYR
'LIHUHQoDVWHPSRUiULDVGROXFURUHDO
7RWDOGLIHULGRSDVVLYR

7ULEXWRVGLIHULGRVOtTXLGRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


&RQVROLGDGR
$WLYR
3UHMXt]RVILVFDLV%DVH1HJDWLYD&6//
,5&6GLIHULGRVREUHLQFRUSRUDomRUHYHUVD6DQWD5LWD
$UUHQGDPHQWR,)56
$PRUWL]Do}HV0DLV9DOLD
3URYLVmRGHFRQWLQJrQFLD
'LIHUHQoDVWHPSRUiULDVGROXFURUHDO
7RWDOGLIHULGRDWLYR

3DVVLYR
'LIHUHQoDV7HPSRUiULDVGR/XFUR5HDO
7RWDOGLIHULGRSDVVLYR

7ULEXWRVGLIHULGRVOtTXLGRV












  
  




E  2VVDOGRVHDPRYLPHQWDomRGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRDWLYRVH
SDVVLYRVVmRGHPRQVWUDGRVFRPVHXVHIHLWRVQRUHVXOWDGRFRQIRUPHVHJXH



&RQWURODGRUD


3DVVLYR
'LIHUHQoDV7HPSRUiULDVGR/XFUR5HDO
7RWDOWULEXWRVGLIHULGRVSDVVLYRV

7RWDOWULEXWRVGLIHULGRVOtTXLGRV


&RQVROLGDGR
$WLYR
3UHMXt]RVILVFDLV%DVH1HJDWLYD&6// L 
,5&6GLIHULGRVREUHLQFRUSRUDomRUHYHUVD6DQWD5LWD LL 
$UUHQGDPHQWR,)56
$PRUWL]Do}HV0DLV9DOLD LL 
3URYLVmRGHFRQWLQJrQFLD
'LIHUHQoDV7HPSRUiULDVGR/XFUR5HDO
7RWDOWULEXWRVGLIHULGRVDWLYRV

3DVVLYR
'LIHUHQoDV7HPSRUiULDVGR/XFUR5HDO
7RWDOWULEXWRVGLIHULGRVSDVVLYRV



7RWDOWULEXWRVGLIHULGRVOtTXLGRV


 

 
 

 













 
 



(IHLWRV
5HVXOWDGR 







(IHLWRV
5HVXOWDGR



  


  










 

  
  

 













 
 




L  $&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPFUpGLWRVILVFDLVGH,53-VREUHSUHMXt]RVILVFDLVH&6//VREUHEDVH
QHJDWLYDHQWUHWDQWRDFRQWDELOL]DomRGHDWLYRVGLIHULGRVVREUHFUpGLWRVILVFDLVVRPHQWHRFRUUHTXDQGRKi
VHJXUDQoDUD]RiYHOGHVXDUHDOL]DomR

LL  2VPDLRUHVYDORUHVGHGLIHULGRVVmRRULXQGRVGHDPRUWL]DomRPDLVYDOLDGDVHPSUHVDVDGTXLULGDVDLQGDQmR
LQFRUSRUDGDVHDPRUWL]DomRILVFDOGRiJLRVREUHLQFRUSRUDomRUHYHUVDGDHPSUHVD6DQWD5LWDDGTXLULGDHPPDUoR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


2VVHJXLQWHVPRQWDQWHVIRUDPXWLOL]DGRVFRPREDVHSDUDFRQWDELOL]DomRGRVLPSRVWRVGLIHULGRV
DWLYRVVREUHSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHGHFiOFXORQHJDWLYDGH&6//

'HVFULomR
3UHMXt]RILVFDO
%DVHGHFiOFXORQHJDWLYDGH&6//

6DOGRVGLVSRQtYHLV L 



%DVHXWLOL]DGDS,5&6
GLIHULGRVDWLYRV




D  3DUDFRQIRUPH,QVWUXomR&90FRQFOXtPRVTXHD&RQWURODGRUDQmRDSUHVHQWDKLVWyULFRGHUHQWDELOLGDGHH
FRQIRUPHSURMHo}HVDSDUWLUGHSDUDDV&RQWURODGDV6(&,'$&())$66&(81630'/8')81,3Ç
&(68&$H6DQWD5LWDDSUHVHQWDUmROXFURVWULEXWiULRVFRUUHQWHVGLDQWHGHVVDDQiOLVHHVWDVFRQVWLWXtUDP$WLYRV
'LIHULGRVQRHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRGH


F  ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVDWLYRSRUDQRGHUHDOL]DomR

&RQVROLGDGR
)DL[DGHYHQFLPHQWR







HPGLDQWH L 






7RWDO











 

5HFHLWDOtTXLGD

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDFRQFLOLDomRGDUHFHLWDEUXWDHOtTXLGDSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH


5HFHLWDEUXWD
&XUVRVGHJUDGXDomR
&XUVRVGHSyVJUDGXDomR
&XUVRVWpFQLFRVHFROpJLR
2XWUDVUHFHLWDV



'HGXo}HVGDUHFHLWDEUXWD
%ROVDGHHVWXGRHGHVFRQWRVFRQFHGLGRV
'HYROXo}HVGHPHQVDOLGDGHVHWD[DV
7ULEXWRV
5HFHLWDOtTXLGD

&RQWURODGRUD
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&RQVROLGDGR

  
 


 











 





   
 
 


 
 
 






&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 





&XVWRVHGHVSHVDVSRUQDWXUH]D





6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
'HSUHFLDomRGHLPRELOL]DGR
'HSUHFLDomRGHLPRELOL]DGRGRGLUHLWRGHXVR
$PRUWL]DomRGRVRIWZDUHHSURGXomRGHFRQWH~GR($'
$PRUWL]DomRGRLQWDQJtYHO
$OXJXHO
&RQGRPtQLRH,378
(QHUJLDHOpWULFDiJXDHWHOHIRQH
8WLOLGDGHVOLPSH]DHVHJXUDQoD
3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGD
6HUYLoRVGHWHUFHLURV
0DQXWHQomRHUHSDURV
0DWHULDLVGHFRQVXPR
3URYLVmRUHYHUVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
&XVWRVFRPSDUFHULD
&XVWRVSHGDJyJLFRV
'HVSHVDVFRPSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
3DVVDJHQVHGLiULDV
&XVWRVSURFHVVXDLV
,QGHQL]DomRMXGLFLDO
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OLTXLGDV


&ODVVLILFDGDVFRPR
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
'HVSHVDVFRPSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
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&RQWURODGRUD


 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


 
 










&RQVROLGDGR
  
 


 
 

 
 

 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 




 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

   
 





 
 

 
 

 
 

 
 




   
 






&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



5HVXOWDGRILQDQFHLUR

5HFHLWDVILQDQFHLUDV



5HFHLWDVVREUHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
-XURVHHQFDUJRVUHFHELGRVVREUHPHQVDOLGDGHV
2XWUDVUHFHLWDV
7RWDOGDVUHFHLWDVILQDQFHLUDV


'HVSHVDVILQDQFHLUDV


&RQWURODGRUD
  












&RQWURODGRUD
  

-XURVVREUHREULJDo}HVDSDJDUGHDTXLVLomRGHFRQWURODGDV


'HVFRQWRVFRQFHGLGRVVREUHPHQVDOLGDGHVHPDWUDVR
 
 
7DULIDVEDQFiULDV
 
 
,2)
 
 
-XURVEDQFiULRVHPXOWDV
 
 
(QFDUJRVILQDQFHLURVVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
 
 
(QFDUJRVILQDQFHLURVVREUHGHErQWXUHV
 
 
$PRUWL]DomRGRFXVWRGHFDSWDomR
 
 
$MXVWHDYDORUSUHVHQWH
 
 
-XURVVREUHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
 

7RWDOGHVSHVDVILQDQFHLUDV
 
 








&RQVROLGDGR

   
















&RQVROLGDGR

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 




6HJXURV

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDGRWDPDSROtWLFDGHFRQWUDWDUFREHUWXUDGHVHJXURVSDUDRV
EHQVVXMHLWRVDULVFRVSRUPRQWDQWHVFRQVLGHUDGRVSHOD$GPLQLVWUDomRFRPRVXILFLHQWHVSDUD
FREULUHYHQWXDLVVLQLVWURVFRQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGHVXDDWLYLGDGH

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDVLPSRUWkQFLDVVHJXUDGDVHPGHGH]HPEURGHH


,QFrQGLRUDLRH[SORVmRGHTXDOTXHUQDWXUH]D
3HUGDRXSDJDPHQWRGHDOXJXHO
,PSDFWRGHYHtFXORWHUUHVWUHHGHPDLVDpUHRHRXHVSDFLDO
5RXERGHEHQV
'DQRVHOpWULFRV
5HVSRQVDELOLGDGHFLYLOGH'LUHWRUHVH$GPLQLVWUDGRUHV
2XWURV

,PSRUWkQFLDVHJXUDGD

  




















(YHQWRVVXEVHTXHQWHV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$TXLVLomR6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO%UD]&XEDV

1RGLDGHIHYHUHLURGHIRLFRQFOXtGDDDTXLVLomRGD6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO%UD]&XEDV
/WGDSHOD$&()6$FXMDVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVIRUDPDWHQGLGDVHFRQWUROHLQWHJUDOGD%UD]
&XEDVIRLWUDQVIHULGRSDUDD&RPSDQKLD

2YDORUGDDTXLVLomRIRLGH5FRQIRUPHFRQWUDWRDVVLQDGRVHQGRGHGX]LGRGRYDORU
5SDJRVHPGLQKHLURHSDUWHFRPRFRQVWLWXLomRGHREULJDo}HVXPDSDUFHODUHWLGDQR
YDORUGH5DWpGHIHYHUHLURGHHRXWUDSDUFHODUHWLGDGH5DWpGH
IHYHUHLURGH$VSDUFHODVUHWLGDVPHQFLRQDGDVHVWDUmRFRQGLFLRQDGDVDYHULILFDomRGH
SHUGDVLQGHQL]iYHLVTXHDEDWHUmRRYDORU3DUDRSDJDPHQWRGHVWDDTXLVLomRIRUDPHPLWLGDV
GHErQWXUHVFRQIRUPHGHVFULWDVQDQRWDD

$&RPSDQKLDHVWiSURYLGHQFLDQGRFRQIRUPHUHTXHULPHQWRVGR&3& 5 ,)56±
&RPELQDo}HVGH1HJyFLRVDWUDYpVGHHPSUHVDLQGHSHQGHQWHR/DXGRGHLGHQWLILFDomRSDUDRV
DWLYRVWDQJtYHLVHLQWDQJtYHLVQDDTXLVLomRGD%UD]&XEDV

&RQWUDSUHVWDomR

 3DUFHOD5HWLGD
 



$DTXLVLomRIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU &$'( HP
GHQRYHPEURGHSRUPHLRGRDWRGHFRQFHQWUDomRQ


$TXLVLomR8QLYHUVLGDGH3RVLWLYR

1RGLDGHPDUoRGHIRLFRQFOXtGDDDTXLVLomRGD3RVLWLYR(GXFDFLRQDO/7'$SHOD6(&,'
±6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO&LGDGHGH6mR3DXOR6$FXMDVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVIRUDP
DWHQGLGDVHFRQWUROHLQWHJUDOGR*UXSR3RVLWLYRIRLWUDQVIHULGRSDUDD&RPSDQKLD

2YDORUGDDTXLVLomRIRLGH5FRQIRUPHFRQWUDWRDVVLQDGRHIRLSDJDHPGHIHYHUHLUR
GHXPDSDUFHODjYLVWDQRYDORUGH5XPDSDUFHODUHWLGDQRYDORUGH5DWp
GHDJRVWRGHRXWUDSDUFHODUHWLGDGH5DWpGHPDUoRGHHXPD~OWLPD
SDUFHODUHWLGDGH5DWpGHIHYHUHLURGH$VSDUFHODVUHWLGDVPHQFLRQDGDV
HVWDUmRFRQGLFLRQDGDVDYHULILFDomRGHSHUGDVLQGHQL]iYHLVTXHDEDWHUmRRYDORU
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


$&RPSDQKLDHVWiSURYLGHQFLDQGRFRQIRUPHUHTXHULPHQWRVGR&3& 5 ,)56±
&RPELQDo}HVGH1HJyFLRVDWUDYpVGHHPSUHVDLQGHSHQGHQWHR/DXGRGHLGHQWLILFDomRSDUDRV
DWLYRVWDQJtYHLVHLQWDQJtYHLVQDDTXLVLomRGD3RVLWLYR3DUDRSDJDPHQWRGHVWDDTXLVLomRIRUDP
HPLWLGDVGHErQWXUHVFRQIRUPHGHVFULWDVQDQRWDE

&RQWUDSUHVWDomR

 3DUFHOD5HWLGD
 



$DTXLVLomRIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU &$'( HP
GHIHYHUHLURGHSRUPHLRGRDWRGHFRQFHQWUDomRQ

/LTXLGDomRGH'HErQWXUHV

1RGLDGHPDUoRGHIRUDPOLTXLGDGDVDQWHFLSDGDPHQWHSHOREDQFR%UDGHVFRD
(PLVVmRGH'HErQWXUHVGD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDOQRYDORUGH5HD(PLVVmRGH
'HErQWXUHVGD$&()QRYDORUGH5WRWDOL]DQGRRYDORUGH5$OLTXLGDomRIRL
UHDOL]DGDFRPUHFXUVRVREWLGRVQD(PLVVmRGH'HErQWXUHVGD6(&,'UHDOL]DGRHPGH
PDUoRGH



0RGDOLGDGH

(PLVVmR'HErQWXUHV±&UX]HLURGR6XO
(PLVVmR'HErQWXUHV±$&()



 (QFDUJRVILQDQFHLURV
D  7D[D&',DD
E  7D[D&',DD


(PLVVmRGH'HErQWXUHV

D  (PGHGH]HPEURGHYLVDQGRUHFXUVRVSDUDH[SDQVmRHDTXLVLomRIRLFHOHEUDGRR
³,QVWUXPHQWRSDUWLFXODUGHHVFULWXUDGD WHUFHLUD HPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmR
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVGDHVSpFLHTXLURJUDIiULDFRPJDUDQWLDDGLFLRQDOILGHMXVVyULDDVHU
FRQYRODGDHPHVSpFLHFRPJDUDQWLDUHDOFRPJDUDQWLDDGLFLRQDOILGHMXVVyULDHPVpULH~QLFD
SDUDGLVWULEXLomRS~EOLFDFRPHVIRUoRVUHVWULWRVGHGLVWULEXLomR´GHHPLVVmRGD$&()6$QR
YDORUGH5SRUPHLRGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRPYDORUXQLWiULRGH5
³9DORU1RPLQDO8QLWiULR´ HPGHMDQHLURGH 'DWDGHUHJLVWUR HGHIHYHUHLURGH
'DWDGR&UpGLWRHP&RQWD $VGHErQWXUHVVmRVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD
&RPSDQKLD$VGHErQWXUHVWrPSUD]RGHYHQFLPHQWRGHPHVHVDSDUWLUGDGDWDGHHPLVVmR
FRPYHQFLPHQWRHPGHGH]HPEURGH2YDORUQRPLQDOXQLWiULRVHUiDPRUWL]DGRHP
SDUFHODVVHPHVWUDLVHFRQVHFXWLYDVGXUDQWHDYLJrQFLDGRFRQWUDWRDVHUHPSDJDVWRGRGLD
GHMXQKRHGHGH]HPEURDSDUWLUGHGHGH]HPEURGHVHQGRDPRUWL]DGDSRUSDUFHODD
SDUFHODDWpD
DUD]mRGHWRWDOL]DQGRDVVLPGHDPRUWL]DomRGRYDORUQRPLQDO$
DWXDOL]DomRGRVMXURVpFDOFXODGDFRPEDVHHPGR',HMXURVGHDD


&OiXVXODVUHVWULWLYDV ³&RYHQDQWV´ 
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Relatório da Administração
Senhores Acionistas,
Atendendo às disposições legais, a Administração da Cruzeiro do Sul Educacional S.A. e controladas
– “Cruzeiro do Sul” ou “Companhia” apresenta o Relatório da Administração e as demonstrações
financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo a Lei das Sociedades por Ações, regras e
regulamentos da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), os pronunciamentos contábeis,
orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e
aprovados pela CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), e de acordo com as
International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (“IASB”), aplicadas de forma consistente no decorrer dos exercícios abrangidos.

Sobre a Cruzeiro do Sul
A Cruzeiro do Sul, em mais de 50 anos de história, atua em todos os níveis de ensino, da Educação
Infantil à Pós-graduação, com cursos presenciais, semipresenciais e a distância. Em 31 dezembro de
2018, está presente em todos os Estados do Brasil, por meio dos seus 694 Polos de ensino a distância
(EAD) e 16 instituições presenciais, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte-Nordeste.
Em 2018, com as aquisições do Centro universitário de João Pessoa (“UNIPÊ”), da Sociedade
Educacional Santa Rita S.A. (“FSG”) e do Complexo de Ensino Superior de Cachoerinha Ltda.
(“CESUCA”), atrelados à abertura do campus Paulista, a Companhia atinge 247 mil alunos e passa a
contar com 6,8 mil colaboradores.
Em 2020, com a aquisição do Centro Educacional Braz Cubas e Universidade Positivo, atrelados à
abertura do campus Santo Amaro, a Companhia atinge 350 mil alunos e passa a contar com 9,1 mil
colaboradores, por meio dos seus 1,2 mil Polos EAD e 26 instituições presenciais.
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Mensagem da Administração
O diferencial estratégico da Cruzeiro do Sul está alicerçado no fato de atuar através de instituições,
marcas e posicionamentos diferentes, conforme os mercados específicos e as características das
cidades onde mantém estabelecimentos de ensino.
Dessa forma, todas as suas instituições preservam a identidade, sem abrir mão dos princípios éticos
e ideais de educação que norteiam as ações da Companhia, o que se traduz em alguns dos melhores
indicadores acadêmicos de qualidade dentre as instituições de ensino particulares brasileiras, de
acordo com as avaliações do MEC (Enade e Conceito Preliminar de Curso – CPC), em destaque para
os cursos de Administração, Arquitetura, Urbanismo e Ciências Biológicas, além dos cinco
programas de pesquisa em mestrado e quatro em doutorado.
A Cruzeiro do Sul orienta sua ação educativa na participação ativa e crítica do aluno em sua aquisição
de conhecimentos práticos e teóricos, imprescindível à inserção do futuro profissional em uma
sociedade altamente globalizada, em contínua transformação, em que o mercado de trabalho se
revela cada vez mais competitivo.
A alta performance operacional e financeira obtida pela Cruzeiro do Sul no ano de 2018, está ligada
à sua estratégia de crescimento orgânico, sustentado pela qualidade na prestação de serviços e
inorgânico, por meio de aquisições, visando sempre a força e qualidade nas marcas envolvidas.
No ano de 2018, a Cruzeiro do Sul apresentou, com sucesso, evolução em seus resultados agregando
valor para os stakeholders da Companhia, através do crescimento sustentável de suas operações,
com crescimento de: 29,7% na base de alunos, 24,7% em receita líquida; 35,6% no lucro líquido de
R$ 86,9 milhões em 2017 para R$ 117,9 milhões em 2018; e 46,1% em EBITDA saindo de R$ 182,3
milhões em 2017 para R$ 266,3 milhões em 2018.
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Cenário Econômico
O ano de 2018 foi marcado por grandes desafios no plano econômico, resultado da incerteza em
relação ao cenário politico com as eleições presidenciais, as questões fiscais de desequilíbrio das
contas públicas, em particular as da previdência, e movimentos como a greve dos caminhoneiros,
que atingiu vários setores econômicos. Tais fatores somados aos fatores externos como a alta
volatilidade cambial, que fez com que o dólar apresentasse cotação média de R$ 3,65/US$ acima da
cotação média de R$ 3,19/US$ em 2017, contribuíram para uma lenta recuperação da economia no
ano de 2018.
Por outro lado, observamos o crescimento de 1,1% do PIB (Produto Interno Bruto), mantendo o
mesmo desempenho de 2017 e a redução da inflação projetada, que permaneceu sob controle a
despeito da pressão dos preços dos combustíveis e de energia, atingindo no acumulado dos últimos
12 meses, 3,75% segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), abaixo do
centro da meta de inflação do Banco Central 4,5%. Além disso, a taxa básica de juros SELIC,
permaneceu praticamente estável ao longo de 2018 aumentando a confiança de investidores e
contribuindo para uma ligeira melhora no nível de desemprego, que é um importante indicador para
o mercado educacional no Brasil.
Apesar de o cenário econômico apresentar incertezas e grandes desafios, a Cruzeiro do Sul realizou
importantes aquisições, como Grupo Veritas, no Rio grande do Sul e Grupo Unipê, na Paraíba, além
da inauguração de uma nova unidade na Avenida Paulista, tornando ainda maior a sua participação
no território nacional e consolidando a Companhia como uma das mais importantes no mercado
educacional brasileiro, e, mesmo excluindo os efeitos das aquisições do Grupo Veritas e Unipê e
unidade Paulista, o crescimento da receita líquida foi de 10,4%, com incremento devido ao reajuste
das mensalidades em 2018 (média de 2%) e aumento da base de alunos. No ensino presencial, a
Cruzeiro do Sul apresentou crescimento da Receita Líquida em relação a 2017, o que demonstra a
independência da Companhia em relação aos alunos do programa de financiamento estudantil do
Governo Federal (FIES), que sofreu drástica redução no ano de 2018, em função da redução na
oferta de bolsas pelo Governo Federal e formatura dos alunos antigos. No ensino a distância, a
Companhia teve crescimento do número de alunos frente a 2017, devido principalmente à expansão
da rede de polos (total de 361 em 2017 para 694 em 2018, um crescimento expressivo de 92,2%).
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Aquisições em 2018
Grupo Veritas
Em 06 de março de 2018, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) aprovou a
aquisição pela controlada direta ACEF S.A. (“UNIFRAN”), do Grupo Veritas, que é detentora da
Sociedade Educacional Santa Rita S.A. (“FSG”) e do Complexo de Ensino Superior de Cachoerinha
Ltda. (“CESUCA”), operação esta concretizada em 02 de abril de 2018, com a transferência da
totalidade das ações.
A FSG oferece centenas de opções de cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão em todos os
grandes campos do conhecimento. Suas atividades são realizadas em dois campi: um em Caixas do
Sul, uma moderna e completa estrutura à disposição dos seus estudantes, composta por 200 salas
de aula, 81 laboratórios, 103 consultórios, dois auditórios, duas bibliotecas, complexo esportivo e
espaços de atendimento aos alunos bem como à comunidade e outro em campus em Bento
Gonçalves que dispõe de dezenas de salas de aulas e uma completa biblioteca. Além disso, abriga
laboratórios de informática e espaços específicos para os Cursos das áreas de Negócios, Tecnologia
e Inovação. As somas de ambos os campi possuem mais de 30.000m², 150 salas de aulas, 84
laboratórios e capacidade total de mais de 9.000 alunos.
Por sua vez, a CESUCA está localizada em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre e
é umas das referências no ensino superior gaúcho, de acordo com as avaliações do Ministério da
Educação (“MEC”), que conceituou a maioria de seus cursos com conceitos de 4 a 5 (em escala de 1
a 5). Seu portfólio, oferece dezenas de cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão alinhados
às necessidades do mercado de trabalho. Seu campus conta com uma área total de mais de
12.000m², com 61 salas de aulas e 18 laboratórios, com capacidade total para 3.600 alunos.
Tais estruturas não são apenas reconhecidas por seus estudantes, mas também pelo MEC que
conferiu nota máxima para as salas de aulas, laboratórios e áreas de atendimento aos alunos.
Desde a data de sua aquisição, Grupo Veritas e controladas contribuíram em 2018 com uma receita
líquida de R$ 88,0 milhões e lucro líquido de R$ 23,8 milhões.
Grupo Unipê
Após aprovação pelo CADE, em 21 de junho de 2018, a controlada direta Sociedade Educacional
Cidade de São Paulo S.A. (“SECID”) concretizou em 11 de setembro de 2018 a aquisição de 100%
das quotas do Centro universitário de João Pessoa (“UNIPÊ) e da Sociedade Limitada Ipê Patrimonial
(“Ipê Patrimonial”), juntas definidas como Grupo Unipê.
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O campus do UNIPÊ, em João Pessoa, ocupa uma área de trinta hectares, localizado próximo à Mata
do Buraquinho – reserva urbana de Mata Atlântica. Construído para dar mais conforto aos seus
alunos, professores, funcionários e visitantes, o prédio foi construído numa área de 50.180 metros
quadrados.
Desde a data de sua aquisição, o Grupo Unipê contribuiu em 2018 com uma receita líquida de R$
51,5 milhões e impactou nosso resultado com um prejuízo líquido de R$ 3,0 milhões.

Adoção de Novas Práticas Contábeis
IFRS 15 – Receita de contrato com clientes
Essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da
receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é
reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio
de controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. O IFRS 15 entrou em vigor em 1º de janeiro
de 2018 e substituiu a IAS 11/CPC17 - "Contratos de Construção", IAS 18/CPC 30 - "Receitas" e
correspondentes interpretações.
A Administração avaliou a nova norma e não identificou impactos nas demonstrações financeiras,
considerando a natureza de suas principais transações financeiras. Foram analisados diversos
contratos de prestação de serviço, identificando todos os direitos de cada parte, assim como as
obrigações, termos de pagamento e tipos de serviços ou produtos em cada contrato individual. Com
base nessas analises, a Companhia entendeu que não existem impactos adicionais na adoção do
IFRS 15.
IFRS 9 – Instrumento Financeiro
Aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A versão
completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência para 1º de janeiro de 2018, e
substitui a orientação no IAS 39/CPC38, que diz respeito à classificação e à mensuração de
instrumentos financeiros. As principais alterações que o IFRS 9 traz são: (i) novos critérios de
classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido
de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii)
flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
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Após a análise da nova Norma contábil, a Companhia passou a adotar a Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa (PCLD), de forma a refletir a perda esperada do contas a receber de acordo
com a inadimplência dos últimos 12 meses por aluno, por título e para cada faixa de vencimento,
exceto para os créditos educativos oriundos de programas do governo federal (FIES). Os efeitos da
adoção inicial do IFRS 9 em 2018 foi de R$ 15,8 milhões. Até o exercício de 2017, a Companhia
provisionava sua PCLD considerando 100% da inadimplência a partir de 180 dias.

Desempenho Operacional
Base de Alunos
A Cruzeiro do Sul encerrou 2018 com uma base total de 247 mil alunos. Esse número representa
crescimento de 29,7% em relação a 2017, refletido através do aumento de alunos na modalidade
de Ensino a distância (“EAD”) e aquisições.

Base Total de Alunos
(Em mil)

247

191

121
96

127

95

Ensino Presencial

Ensino EAD

Excluindo da base total, os alunos por aquisição do Grupo Veritas e Unipê e inauguração da Unidade
Paulista, sendo 25 mil do ensino presencial e 2 mil do ensino a distância, o crescimento orgânico da
base de alunos foi de 15,5%.
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Financiamento Estudantil
A Cruzeiro do Sul encerrou o ano de 2018 com 6,8% dos alunos FIES em relação à graduação
presencial.

Desempenho Acadêmico
Avaliações do Ministério da Educação (“MEC”)
A Cruzeiro do Sul, em consonância com sua missão, visão e valores, ocupa uma posição de destaque
no segmento da Educação Superior. Tal afirmação é corroborada por seus indicadores de qualidade,
que são definidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Destaca-se
que os conceitos abrangem uma escala de 1 a 5, sendo considerados satisfatórios os conceitos 3, 4
e 5.
No que tange aos indicadores de qualidade institucionais, ressalta-se que todas as instituições da
Cruzeiro do Sul possuem Conceitos Institucionais (CI) satisfatórios, obtidos em visitas in loco do
MEC. Quanto aos Índices Gerais de Cursos (IGC), publicados por meio da Portaria Ministerial, em
31/12/2018, mais de 90% das IES possuem conceitos satisfatórios.
Em relação aos indicadores de qualidade dos cursos, 99,7% dos cursos possuem Conceitos de Curso
(CC) satisfatórios, obtidos por meio de visita in loco, sendo mais de 80% com conceitos 4 e 5.
Destaca-se que, no ano de 2018, as Instituições da Cruzeiro do Sul receberam 36 visitas in loco. No
âmbito dessas visitas, 86% dos cursos obtiveram conceitos 4 e 5. Também os Conceitos Preliminares
de Cursos (CPC), divulgados nos últimos três ciclos do ENADE (2015/2016/2017), confirmam a
qualidade dos cursos, uma vez que 97% deles possuem CPC satisfatórios.
A Cruzeiro do Sul acompanha, sistematicamente, os resultados das avaliações externas e internas,
a fim de garantir a qualidade dos seus serviços educacionais, bem como a melhoria contínua dos
indicadores de suas instituições.
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Desempenho Financeiro
No quadro abaixo, alguns indicadores financeiros que julgamos importantes de divulgação e que
corroboram o favorável desempenho ao longo dos últimos anos.

(em milhares de Reais, exceto %s)
Indicadores financeiros
Receita líquida
Lucro Bruto
% Margem Bruta
Lucro Líquido
% Margem Líquida
Patrimônio Líquido

2018

2017

1.255.266 1.006.373
523.315
424.365
41,7%
42,2%
117.873
86.905
9,4%
8,6%
441.406
385.480

Var.%
18/17

24,7%
23,3%
-0,5 pp
35,6%
0,8 pp
14,5%

Outros Indicadores financeiros
EBITDA(1)
% Margem EBITDA(2)
(3)

Dívida Bruta

(3)

Dívida Líquida
(1)

266.285

182.310

46,1%

21,2%

18,1%

881.456

279.789

3,1 pp
215,0%

819.902

203.379

303,1%

O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM n° 527, de 4 de
outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”). O EBITDA consiste no lucro líquido acrescido do resultado
financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização. O
EBITDA não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) nem pelas Normas
Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standard Board (IASB) não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado
como substituto ou como alternativa ao lucro líquido, como indicador de desempenho operacional, como substituto ao fluxo
de caixa, como medida de liquidez ou como base para a distribuição de dividendos. O EBITDA não possui significado padrão.
Outras Companhias podem calcular o EBITDA de maneira diferente ao calculado pela Companhia. Abaixo apresentamos a
reconciliação do lucro líquido do exercício com o EBITDA:

(em milhares de Reais, exceto %s)

2018

Lucro líquido
(+) Imposto de renda e contribuição social
(-) Resultado financeiro líquido
(+) Depreciação e amortização
EBITDA

117.873
1.777
105.298
41.337
266.285
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2017
86.905
6.411
54.669
34.325
182.310

Var.%
18/17

35,6%
-72,3%
92,6%
20,4%
46,1%

(2)

A Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita líquida. Calculada conforme abaixo:

(em milhares de Reais, exceto %s)

EBITDA
Receita líquida
Margem EBITDA

(3)

2018

2017

266.285
1.255.266
21,2%

182.310
1.006.373
18,1%

Var.%
18/17

46,1%
24,7%
3,1 pp

A Dívida Bruta é representada pela soma dos empréstimos, financiamentos, derivativos e debentures (circulante e não
circulante) e obrigações de arrendamento mercantil (circulante e não circulante). A Dívida Líquida corresponde a Dívida Bruta
deduzida do caixa e equivalentes de caixa e das aplicações financeiras vinculadas. A Dívida Bruta e a Dívida Líquida não são
medidas de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem
pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standard Board (IASB) e não possuem significado padrão. Outras Companhias podem calcular a
Dívida Bruta e Líquida de maneira diferente ao calculado pela Companhia. Abaixo apresentamos a reconciliação de Dívida
Bruta e Líquida com as demonstrações financeiras consolidadas:

(em milhares de Reais, exceto %s)

31 de dezembro de:

Var.%

2018

18/17

2017

Empréstimos, financiamentos e Derivativos (circulante e não circulante)
Debêntures (circulante e não circulante)
Passivo de arrendamento e obrigações por arrendamento mercantil financeiro
(=) Dívida bruta

59.396
793.682
28.378
881.456

58.194
191.655
29.940
279.789

2,1%
314,1%
-5,2%
215,0%

( - ) Caixa e equivalentes de caixa
( - ) Aplicações financeiras vinculadas
(=) Dívida líquida

(55.093)
(6.461)
819.902

(76.410)
203.379

-27,9%
n/a
303,1%

Informações financeiras
Receita Bruta e Líquida
A Cruzeiro do Sul encerrou 2018 com receita bruta de R$ 2.349,3 milhões, um aumento de 27,1%
frente ao ano anterior, impactados principalmente pelo aumento no valor do ticket médio para os
cursos de ensino presencial e EAD com destaque para a graduação. Contribuiu também para esse
resultado as aquisições da Veritas e da Unipê no decorrer do exercício de 2018.
A receita líquida alcançou R$1.255,3 milhões, com acréscimo de 24,7% em relação ao ano
anterior, um crescimento na mesma escala em comparação com a receita bruta.
Custo dos Serviços Prestados
No ano de 2018, os custos dos serviços prestados da Companhia atingiram R$ 731,9 milhões, ou
58,3% da receita líquida, acréscimo de 0,5 p.p. em relação ao ano anterior quando os custos dos
serviços prestados atingiram R$ 582,0 milhões, ou 57,8% da receita líquida, fato considerado
satisfatório em relação ao crescimento da receita. Com isso, a Companhia demonstra que
permanece buscando o equilíbrio de seus gastos e ganhos de eficiência. Sobre os principais custos
se destaca: (i) Os gastos com pessoal, com impacto positivo devido ao ganho com escala da
graduação EAD e a redução do pessoal acadêmico, processo iniciado no final de 2017; e (ii) Custos
com aluguéis tiveram impacto positivo atrelados a renegociação dos contratos existentes.
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Lucro Bruto e Margem Bruta
O lucro bruto atingiu R$ 523,3 milhões no exercício de 2018, crescimento de 23,3% em relação ao
ano anterior, com uma margem de 41,7%, inferior em 0,5 p.p. em relação ao ano anterior, refletindo
um incremento da receita líquida e eficiência nas operações, conforme descrito acima.
Despesas Operacionais
Em 2018, as despesas operacionais, que compreendem as despesas gerais e administrativas,
despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa, depreciação e amortização, outras
receitas (despesas) operacionais líquidas, totalizaram R$ 298,4 milhões em 2018, o equivalente a
23,8% da receita líquida. Em 2017 as despesas operacionais atingiram R$ 276,4 milhões, equivalente
a 27,5% da receita líquida, redução de 3,7 p.p. Esta redução nas despesas operacionais em relação
à receita líquida pode ser explicada, principalmente pelo aumento no valor do ticket médio para os
cursos de ensino presencial e EAD com destaque para a graduação e aquisições da Veritas e da
Unipê. Além disso, em 2017 a Companhia reconheceu resultado da venda de imóvel, o que explica
a variação em outras receitas (despesas) operacionais de uma despesa de R$ 18,5 milhões em 2017
para uma receita de R$ 5,0 milhões em 2018.
Resultado Financeiro
O resultado financeiro líquido totalizou uma despesa financeira de R$ 105,3 milhões um aumento
de 92,6% em relação ao ano anterior, refletindo o maior volume de juros sobre obrigações a pagar
de aquisição de controladas e encargos financeiros sobre debêntures emitidas em decorrência das
novas aquisições. Adicionalmente, em função da crise econômica brasileira, em 2018 a Companhia
concedeu maior volume de descontos sobre mensalidades nas negociações com alunos em
comparação com o ano de 2017. Outro fator que explica o acréscimo das despesas financeiras em
2018 foi o aumento dos gastos relativos aos novos programas de financiamento estudantil.
Imposto de Renda e Contribuição Social
A Companhia totalizou despesas com imposto de renda e contribuição social em R$ 1,8 milhões,
ante os R$ 6,4 milhões registrados em 2017.
A redução está relacionada a ajustes em 2017 de créditos de tributos sem expectativa de
realização de períodos prescritos.
Lucro Líquido
O lucro líquido foi de R$ 117,9 milhões em 2018, 35,6% superior ao registrado em 2017 no montante
de R$ 86,9 milhões, com uma margem líquida de 9,4%, melhora de 0,8 p.p. frente ao ano anterior.
Os principais motivos para o crescimento nas margens do ano estão relacionados aos fatores acima
expostos.
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Outras informações financeiras
EBITDA e Margem EBITDA
No ano de 2018 totalizou R$ 266,3 milhões, avançando 46,1% em relação ao ano anterior e
atingindo uma Margem EBITDA de 21,2% (3,1 p.p. vs 2017). Contribuíram para este resultado: (i) o
avanço da receita líquida, influenciada por um ticket mais alto e maior oferta de cursos; (ii) pela
expansão do EAD; e (iii) eficiência operacional e redução relevante dos custos e despesas associadas
a pessoal.
Dívida Bruta e Dívida Líquida
A Dívida Bruta da companhia totalizou R$ 881,5 milhões em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento 215% quando comparado a 31 de dezembro de 2017, principalmente
atreladas à emissão de debêntures visando recursos para expansão e aquisição realizada pela
controlada SECID em 11 de setembro de 2018. A Dívida Líquida totalizou R$ 819,9 milhões em 31
de dezembro de 2018, 303,1% maior que o saldo em 31 de dezembro de 2017.
Investimentos (CAPEX)
Em 2018, a Cruzeiro do Sul investiu R$ 52,8 milhões, em aquisição de imobilizado e intangível,
principalmente em reformas e construção de unidades, como o campus Paulista, para sustentar o
crescimento dos próximos anos e investimentos em produção de materiais EAD, como elaboração
conteúdo disciplinar e vídeo aula, bem como investimentos em licenças e softwares para utilização
em nossas operações.
Adicionalmente, em 2018, a Cruzeiro do Sul, através de suas controladas SECID e ACEF, também
investiu na aquisição da Unipê R$ 306,6 milhões (acrescido de parcela de R$ 23,2 milhões paga em
dezembro de 2018 para os acionistas vendedores, líquido do caixa líquido adquirido), bem como na
aquisição da Veritas R$ 256,2 milhões, já líquidos do caixa adquirido, como parte da estratégia de
crescimento inorgânico.
Geração de Caixa Operacional
Em 2018, a geração de caixa operacional da companhia totalizava R$ 152,4 milhões, 8,2% menor do
que 2017 que totalizava R$ 166,0 milhões, devido principalmente ao impacto líquido referente ao
acréscimo no volume de contas a receber, outros créditos e pagamento de imposto de renda e
contribuição social e a diminuição no volume das mensalidades antecipadas no exercício de 2018
comparado a 2017, compensados pelo acréscimo no lucro líquido do exercício ajustado pelos efeitos
que não afetam o caixa.
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Remuneração dos Acionistas
O Estatuto Social da Cruzeiro do Sul prevê a distribuição de dividendos obrigatórios de 25% do lucro
líquido, ajustado com as deduções e os acréscimos previstos no artigo 202, II e III da Lei das
Sociedades por Ações. Com isso, no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram destinados
R$ 28,5 milhões para tal finalidade, ou seja, R$ 0,00373 por ação.

Governança Corporativa
A Cruzeiro do Sul alinhada com sua missão, visão e valores, vem constantemente aprimorando seus
mecanismos e ferramentas de governança corporativa, visando garantir o alinhamento com as
melhores práticas, e garantindo transparência e ética, na gestão e prestação de contas com seus
acionistas, alunos, sociedade e poder público, visando garantir a confiabilidade e integridade em
todos os seus processos e a sustentabilidade dos seus negócios.
A Companhia conta com as áreas de Auditoria Interna e Compliance, que com reporte à Alta
Administração são responsáveis por identificar e mitigar riscos, aprimorar os controles e realizar
auditorias internas, garantindo a confiabilidade, integridade das informações na tomada de
decisões.
O Conselho de Administração é formado por seis membros e um conselheiro independente, o que
permite equilibrar as decisões da Companhia, evitando conflitos de interesse.
Os seguintes comitês/comissões foram criados para apoiar as estratégias do Conselho de
Administração, visando o alinhamento entre os princípios éticos e a aplicação das boas práticas de
governança corporativa na Companhia:
(i)

O Comitê de Ética em Pesquisa é vinculado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa –
CONEP. Composto por membros que atuam de forma multidisciplinar e
multiprofissional, ele tem como finalidade defender os interesses dos participantes da
pesquisa em sua integridade e dignidade, contribuindo para o desenvolvimento de
procedimentos de pesquisa dentro de padrões éticos (Res. CNS nº 466/2012).
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(ii)

A Comissão de Ética na Utilização de Animais destina-se a avaliar, sob o ponto de vista
ético e legal, toda e qualquer proposta de atividade científica ou educacional que
envolva a utilização de animais vivos não-humanos, sob a responsabilidade da
Companhia, seguindo e promovendo as diretrizes normativas nacionais e internacionais
para pesquisa e ensino envolvendo tais animais.

A Companhia também possui um Canal de Denúncias que permite o contato direto dos
colaboradores, fornecedores e parceiros de negócio com a área de Compliance, podendo reportar
situações nas quais os valores e princípios éticos da Companhia estejam sendo violados ou
colocados em risco, onde todas as denúncias são tratadas de forma sigilosa, imparcial e anônima. O
Canal
de
Denúncias
pode
ser
acessado
pelo
endereço: https://canaldedenuncias.com.br/cruzeiroeducacional/ disponível em todos os sites das
Instituições na aba “fale conosco”.

Responsabilidade Social
A responsabilidade social é parte importante da visão e dos valores da Cruzeiro do Sul, pois a
Companhia entende que a excelência acadêmica para a formação de profissionais competentes e
comprometidos é o maior legado para o desenvolvimento da sociedade, e em conjunto a este
projeto pedagógico bem-sucedido, mantem ações e atendimentos especializados à comunidade no
entorno das unidades, com amplo alcance social.
Em decorrência desse princípio, mantém aproximação e parcerias com os setores público, privado
e com o mercado de trabalho, desenvolvendo programas, projetos e ações em diferentes áreas. Tais
parcerias possibilitam a vivência prática do aluno em situações presentes na futura área de atuação,
facilitando sua inserção no mercado de trabalho.
Entre os atendimentos à comunidade realizados citamos os principais serviços prestados: Complexo
veterinário, Clínicas de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Odontologia, Núcleo de Práticas Jurídicas,
Núcleo de Acessibilidade, além do Núcleo de Assistência Fiscal e Plantão Fiscal. Ressaltam-se ainda
as atividades desenvolvidas por diversos cursos no Dia da Responsabilidade Social.
As Clínicas-Escolas de Fisioterapia, Medicina Veterinária e Odontologia, prestam serviços à
comunidade, cuidando das pessoas e animais por meio de exames de prevenção, laboratoriais,
tratamentos físicos e emocionais, em ambientes organizados e rigidamente controlados de acordo
com as normas regulamentadoras e pelos protocolos de segurança, sempre coordenados pelos
mestres e doutores.
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Nos Núcleos de Enfermagem, Prática Jurídica e Estudo e Atendimento Psicológico – NEAP, são
desenvolvidos projetos e atendimentos a fim de melhorar modelos e métodos assistências,
educacionais e de pesquisa, com reflexo na melhoria da população.
A Assessoria de Extensão preocupada com a inclusão no mercado profissional em observância da
legislação vigente possui um serviço permanente de avaliação dos estágios remunerados que
podem ser utilizados em complemento da formação profissional e oportunidade de ingresso no
mercado de trabalho.
No Complexo Esportivo, há modalidades esportivas para todas as idades, estudantes ou não, onde
poderão praticar natação, hidroginástica, musculação, treinamento funcional, ginástica, futsal,
atividades circenses e avaliação física, onde professores e instrutores estão à disposição para
orientar a todos quanto à atividade física ou esporte mais indicados para cada um.
A Empresa Júnior, uma associação civil criada para prestar serviços de consultoria a empresas de
vários portes em diversas áreas de conhecimento, que fornece soluções técnicas em diversas áreas
que vão além do diagnóstico do problema e chegam à implementação de propostas, que monitoram
os resultados das mesmas e auxiliam na elaboração de planejamento estratégico organizacional,
por valores muito abaixo dos de mercado e ainda executados por alunos de cursos de graduação.
Em relação às ações voltadas à responsabilidade social, tais como inclusão social, direitos humanos
e relações étnico-raciais, a Cruzeiro do Sul tem empreendido esforços para atender tais
necessidades, que estão refletidos desde a concepção de cursos nos Projetos Pedagógicos até as
inúmeras atividades que são realizadas com a finalidade de promover o desenvolvimento
econômico, a melhoria das relações sociais e a inclusão nas diversas áreas de sua atuação enquanto
instituição de ensino superior.
Os Programas de Extensão integram projetos e atividades de natureza socioeducativa nas áreas da
saúde, educação, comunicação, cultura, empreendedorismo, ambiental, entre outras, primando
pela formação integral dos alunos, como cidadãos e profissionais, e ao atendimento à comunidade.
Como o Programa de Educação Especial – PROESP, voltado ao público com deficiências físicas e
intelectuais que, por meio de atividades desenvolvidas por alunos da graduação, visa quebrar
barreiras do preconceito na sociedade. O Programa Esperança Renovada, que é uma ajuda externa
para melhorar a qualidade de vida das pessoas, realizando pequenos reparos em suas casas. O
Programa Cruzeiro do Sul em Forma transforma os espaços pedagógicos do curso de Educação Física
em ambientes de interação com as comunidades interna e externa para a prática de lazer, esportes
e atividades físicas.
No ano de 2018, o total de atendimentos prestados pelos alunos nos diversos projetos e programas
citados totalizaram 140.631.
A Cruzeiro do Sul possui parceria com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE e outras
empresas com ações voltadas a empregabilidade fortalecendo sua missão de promover a
empregabilidade de milhares de jovens pelo país, expandindo sua atuação em capacitação e
investindo em tecnologia educacional.
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Da mesma forma, o Portal Orienta, traz diversas informações sobre as diferentes áreas de atuação
através de um Guia de Profissões, além de teste vocacional, informações sobre os tipos de
formação, alternativas de pagamento (parcelamento, financiamento, descontos, convênios) e os
meios de estudo, com muitos e-Books gratuitos com informações, dicas e notícias sobre o mercado
de trabalho.
Além de todas essas ações, a Cruzeiro do Sul realiza eventos de natureza científica, cultural, técnica
e artística, onde os estudantes têm a oportunidade de diversificar, integrar e aprimorar sua
formação na educação superior. Alguns dos principais eventos são a “Semana Cultural”, uma agenda
recheada de atividades de dança, música, teatro e exposições, e o “Dia da Responsabilidade Social”,
que em 2018 fez 2.152 atendimentos, é muito mais que um protocolo curricular; é um meio de
fortalecer o compromisso da Companhia com a comunidade ao oferecer serviços nas áreas da
saúde, negócios, exatas, tecnológicas e humanas.

Pesquisa e Desenvolvimento
Na Cruzeiro do Sul, o estímulo e a valorização da pesquisa, bem como o incentivo à Iniciação
Científica, é sempre uma pauta relevante.
A Companhia, ciente do seu papel formador de recursos humanos altamente qualificados para
ciência e tecnologia, sabe que sua responsabilidade enquanto geradora de conhecimento e cultura
só pode ser integralmente cumprida se tiver como paradigma um núcleo gerador de pesquisas. Com
base nessa premissa, apoia de forma sistemática e intensiva a realização de pesquisas na instituição.
Em consonância com sua missão, visão e valores, ocupa uma posição de destaque em pesquisas
dentro da comunidade acadêmica, com docentes participando como co-autores de diversos artigos
na comunidade cientifica no mundo em atividades de pesquisas através de bolsas do CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Além de oferecer 16 cursos de
mestrado e 11 de doutorado.
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Auditoria Independente
Em 2018, contratamos a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”) para prestar os serviços
de auditoria externa sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Relatório Financeiros - International Financial
Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). No
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os honorários relativos a este trabalho foram
de R$ 1,0 milhão e R$ 457 mil, respectivamente:
(em milhares de Reais)

2018

Serviços Prestados de Auditoria Externa

2017

1.022

Due Diligence Fiscal, Trabalhista e Previdenciária

457

640

Valor total dos honorários

1.662

457

Adicionalmente, em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03 informamos que a contratação
de auditores independentes está fundamentada nos princípios que resguardam a independência do
auditor, que consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) não exercer
funções gerenciais; e (c) não prestar quaisquer serviços que possam ser considerados proibidos
pelas normas vigentes. As informações no relatório da administração não foram objeto de auditoria
ou revisão pelos auditores independentes.

Declaração da Diretoria Executiva
A Diretoria da Cruzeiro do Sul declara, nos termos da Instrução CVM nº 480, datada de 7 de
dezembro de 2009, que revisou, discutiu e concordou (i) com o conteúdo e as opiniões expressas
no relatório de auditoria da Ernst & Young Auditores Independentes, emitido em 27 de março de
2020; e (ii) com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2018.
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Agradecimentos
A Administração da Cruzeiro do Sul agradece por toda a confiança de seus alunos, professores,
colaboradores, acionistas e prestadores de serviços por todo o comprometimento dispensado ao
longo do ano de 2018.

A Administração
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GHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRV
IOX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV
LQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHP
WRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDGD&UX]HLUR
GR6XO(GXFDFLRQDO6$HPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGRGH
VXDVRSHUDo}HVHRVVHXVUHVSHFWLYRVIOX[RVGHFDL[DLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGRVSDUDRH[HUFtFLR
ILQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDV
LQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR ,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG
,$6% 
%DVHSDUDRSLQLmR
1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLU
SULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDV
SURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLV
UHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULD
REWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR
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ÇQIDVH
5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
(PGHDEULOGHHGHPDUoRGHHPLWLPRVUHODWyULRVGHDXGLWRULDVHPPRGLILFDomR
VREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRV
H[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWHTXHRUDHVWmRVHQGR
UHDSUHVHQWDGDV&RQIRUPHPHQFLRQDGRQD1RWD([SOLFDWLYDHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
IRUDPDOWHUDGDVHHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGDVSDUDUHIOHWLUDFRUUHomRGHFHUWRVHUURVLGHQWLILFDGRV
LQFOXLUDVGHPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGRHSDUDDSULPRUDUFHUWDVGLYXOJDo}HVHPQRWDV
H[SOLFDWLYDV&RQVHTXHQWHPHQWHQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRUDFRQVLGHUDHVVDVDOWHUDo}HVHVXEVWLWXL
RVUHODWyULRVDQWHULRUPHQWHHPLWLGRV1RVVDRSLQLmRFRQWLQXDVHQGRVHPTXDOTXHUPRGLILFDomRXPD
YH]TXHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHVHXVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRSHUtRGRDQWHULRUIRUDP
DMXVWDGRVGHIRUPDUHWURVSHFWLYD
3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD
3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULDVmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOIRUDPRVPDLV
VLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRH[HUFtFLRFRUUHQWH(VVHVDVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQRFRQWH[WRGH
QRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRPRXPWRGRHQD
IRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVH
SRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPDRSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVVHVDVVXQWRV3DUDFDGDDVVXQWRDEDL[R
DGHVFULomRGHFRPRQRVVDDXGLWRULDWUDWRXRDVVXQWRLQFOXLQGRTXDLVTXHUFRPHQWiULRVVREUHRV
UHVXOWDGRVGHQRVVRVSURFHGLPHQWRVpDSUHVHQWDGRQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
WRPDGDVHPFRQMXQWR
1yVFXPSULP
UHODomRDHVVHVSULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVVDIRUPDQRVVDDXGLWRULDLQFOXLXDFRQGXomRGH
SURFHGLPHQWRVSODQHMDGRVSDUDUHVSRQGHUDQRVVDDYDOLDomRGHULVFRVGHGLVWRUo}HVVLJQLILFDWLYDV
QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV2VUHVXOWDGRVGHQRVVRVSURFHGLPHQWRVLQFOXLQGRDTXHOHV
H[HFXWDGRVSDUDWUDWDURVDVVXQWRVDEDL[RIRUQHFHPDEDVHSDUDQRVVDRSLQLmRGHDXGLWRULDVREUHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
$VUHFHLWDVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRRULJLQDGDVVXEVWDQFLDOPHQWHSHODSUHVWDomRGH
VHUYLoRVGHFXUVRVGHHQVLQRVXSHULRU JUDGXDomRHSyVJUDGXDomR 2VYDORUHVGDUHFHLWDVmR
UHFRQKHFLGRVTXDQGRRVVHUYLoRVIRUDPSUHVWDGRVFRQIRUPHFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
LQFOXtGRVQD1RWD([SOLFDWLYD$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPFRQWUROHVPDQXDLVH
FRQWUROHVDXWRPDWL]DGRVTXHVmRUHDOL]DGRVGLDULDPHQWHSDUDUHJLVWUDUHPRQLWRUDURUHFRQKHFLPHQWR
GDUHFHLWDGHQWURGRDGHTXDGRSHUtRGRFRQWiELODVVRFLDGRjSUHVWDomRGRVHUYLoR(PIXQomRGD
UHOHYkQFLDGRVYDORUHVHQYROYLGRVYROXPHGHWUDQVDo}HVHQDWXUH]DGHVXDVRSHUDo}HVRDVVXQWRIRL
FRQVLGHUDGRVLJQLILFDWLYRSDUDQRVVDDXGLWRULD
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&RPRQRVVDDXGLWRULDFRQGX]LXHVVHDVVXQWR
&RPRSDUWHGRVQRVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDGHQWUHRXWURV
$QDOLVDPRVDDGHTXDomRGRPRPHQWRGRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDSDUDXPDDPRVWUDGH
WUDQVDo}HVLQFRUULGDVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHFRQVLGHUDQGRDVGDWDV
HIHWLYDVGDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVDOpPGHGLVFXVV}HVVREUHHYHQWXDLVYDULDo}HVQRVPRQWDQWHV
GDUHFHLWDUHFRQKHFLGDQRH[HUFtFLRDVTXDLVVHDSUHVHQWHPGHIRUPDGLVWLQWDjVQRVVDV
H[SHFWDWLYDV
5HDOL]DPRVWHVWHVSDUDXPDDPRVWUDGHPHQVDOLGDGHVSURYHQLHQWHVGHDOXQRV),(6HD
FRPSURYDomRGDDGHVmRGRDOXQRDRSURJUDPDGHILQDQFLDPHQWRDOpPGDDQiOLVHGDUHJXODULGDGH
GRVFRQWUDWRV9HULILFDPRVVHDVFRUUHVSRQGHQWHVUHFHLWDVIRUDPUHJLVWUDGDVQRSHUtRGRDGHTXDGR
WHQGRHPYLVWDDFRQILUPDomR DSURYDomR GRILQDQFLDPHQWRSHOR)1'(
$QDOLVDPRVXPDDPRVWUDGRVUHODWyULRVDX[LOLDUHVGHIDWXUDPHQWRHUHVSHFWLYDVUHFRQFLOLDo}HVFRP
RVUHJLVWURVFRQWiEHLV
(IHWXDPRVWHVWHVSDUDXPDDPRVWUDGRVFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDUHIHUHQWHDRV

(IHWXDPRVWHVWHVGRVFRQWUROHVLQWHUQRVLPSOHPHQWDGRVSHODDGPLQLVWUDomRTXHVXSRUWDPRV
SURFHVVRVGHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVLQFOXLQGRGHQWUHRXWURVFRQWUROHVRSHUDFLRQDLVSDUDR
FDGDVWURGHDOXQRVUHQHJRFLDomRGHUHFHEtYHLVUHDWLYDomRHUHQRYDomRGHPDWUtFXODV
(IHWXDPRVWHVWHVHLQVSHomRGHGRFXPHQWRVTXHHYLGHQFLDPDVWUDQVDo}HVGHUHFHLWDVFRP
DOXQRVHPEDVHVDPRVWUDLVLQFOXLQGRD FRQWUDWRVGHVHUYLoRVILUPDGRVSHORVDOXQRVE
GRFXPHQWDo}HVH[LJLGDVQDVSROtWLFDVGD&RPSDQKLDSDUDFDGDVWUDPHQWRGRDOXQRF
FRPSURYDQWHVGHOLTXLGDomRGHEROHWRVGHPDWUtFXODPHQVDOLGDGHVHDFRUGRVHG UHODWyULRVGH
IUHTXrQFLDGHDOXQRV
5HDOL]DPRVSDUDXPDDPRVWUDWHVWHVGHOLTXLGDomRVXEVHTXHQWHSDUDRVYDORUHVGHPHQVDOLGDGH
IDWXUDGRV
$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVGD&RPSDQKLDVREUHRVFULWpULRVGH
UHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDHPRQWDQWHVHQYROYLGRV
&RPEDVHQRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVVREUHDVUHFHLWDVGD&RPSDQKLDHGHVXDV
FRQWURODGDVFRQVLGHUDPRVTXHRVFULWpULRVHSUHPLVVDVGHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDDGRWDGRVSHOD
DGPLQLVWUDomRDVVLPFRPRDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQD1RWD([SOLFDWLYDQVmRDFHLWiYHLVQR
FRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
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$YDOLDomRGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGRiJLR
&RQIRUPHGHVFULWRQD1RWD([SOLFDWLYDQHPGHGH]HPEURGHRVDWLYRVGD&RPSDQKLDH
GHVXDVFRQWURODGDVFRQWHPSODYDPRUHFRQKHFLPHQWRGHiJLRVSRUH[SHFWDWLYDGHUHQWDELOLGDGHIXWXUD
JHUDGRVHPDTXLVLo}HVQRPRQWDQWHGH5PLO2YDORUUHFXSHUiYHOGRiJLRpDQDOLVDGR
DQXDOPHQWHQRVWHUPRVGDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDSOLFDGDVQR%UDVLOHGDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGH
UHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 $DYDOLDomRHDQHFHVVLGDGHRXQmRGHUHJLVWURGHSURYLVmRSDUDSHUGDDR
YDORUUHFXSHUiYHOpVXSRUWDGDSRUHVWLPDWLYDVGHUHQWDELOLGDGHIXWXUDEDVHDGDVQRSODQRGHQHJyFLRV
HRUoDPHQWRSUHSDUDGRVSHOD&RPSDQKLDHDSURYDGRVHPVHXVQtYHLVGHJRYHUQDQoD
'HYLGRjUHOHYkQFLDGRYDORUGRiJLRjVLQFHUWH]DVLQHUHQWHVDRSURFHVVRGHGHWHUPLQDomRGDV
HVWLPDWLYDVGHIOX[RVGHFDL[DIXWXURVGHVFRQWDGRVDYDORUSUHVHQWHHSHORLPSDFWRTXHHYHQWXDLV
DOWHUDo}HVGDVSUHPLVVDVGHWD[DVGHGHVFRQWRHGHFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVQRSHUtRGRGHSURMHomR
HQDSHUSHWXLGDGHSRGHULDJHUDUQRVYDORUHVUHJLVWUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRQVLGHUDPRVHVVHDVVXQWRVLJQLILFDWLYRSDUDQRVVDDXGLWRULD
&RPRQRVVDDXGLWRULDFRQGX]LXHVVHDVVXQWR
&RPRSDUWHGRVQRVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDGHQWUHRXWURV
(QYROYHPRVQRVVRVSURILVVLRQDLVHVSHFLDOLVWDVHPDYDOLDomRSDUDQRVDX[LOLDUQDVDQiOLVHVVREUHDV
SURMHo}HVGHUHVXOWDGRVHDYDOLDomRGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGRiJLRUHJLVWUDGR
$QDOLVDPRVDPHWRGRORJLDHDVSUHPLVVDVXWLOL]DGDVSHODDGPLQLVWUDomRQDHODERUDomRGDV
SURMHo}HVGHUHVXOWDGRV
(IHWXDPRVWHVWHPDWHPiWLFRGDVSURMHo}HVGHUHVXOWDGRV
(IHWXDPRVDQiOLVHGDFRQVLVWrQFLDHQWUHRVGDGRVXWLOL]DGRVQDHODERUDomRGDVSURMHo}HVGH
UHVXOWDGRVHRVGDGRVFRQWiEHLVTXDQGRDSOLFiYHO
&RQILUPDPRVTXHDVLQIRUPDo}HVXWLOL]DGDVQDHODERUDomRGDVSURMHo}HVGHUHVXOWDGRVVmR
GHULYDGDVGRSODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDDSURYDGRSHORVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDH
$YDOLDPRVDVGLYXOJDo}HVGD&RPSDQKLDTXDQWRDRVWHVWHVGHUHFXSHUDELOLGDGHGRiJLRSRU
UHQWDELOLGDGHIXWXUD
%DVHDGRVQRUHVXOWDGRGRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVVREUHDDYDOLDomRGHUHGXomRDR
YDORUUHFXSHUiYHOGRiJLRUHJLVWUDGRTXHHVWiFRQVLVWHQWHFRPDDYDOLDomRGDDGPLQLVWUDomR
FRQVLGHUDPRVTXHRVFULWpULRVHSUHPLVVDVGHDYDOLDomRGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHODGRWDGRV
SHODDGPLQLVWUDomRDVVLPFRPRDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQD1RWD([SOLFDWLYDQVmRDFHLWiYHLV
QRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
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5HDOL]DomRGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
$VFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDTXDQGRDSOLFiYHOUHFRQKHFHUDPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOGLIHULGRVDWLYRVVREUHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomR
VRFLDOQDH[WHQVmRHPTXHKDMDOXFURWULEXWiYHOIXWXURFRQIRUPHGHWDOKDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQ
(PGHGH]HPEURGHRPRQWDQWHGHLPSRVWRGLIHULGRDWLYROtTXLGRHUDGH5PLO
(VVHDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRXPGRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULDGHYLGRjVXEMHWLYLGDGHH
MXOJDPHQWRQDHVWLPDWLYDGHOXFURWULEXWiYHOIXWXURTXHFRQVLGHUDSURMHo}HVGHUHVXOWDGRVHODERUDGDV
HIXQGDPHQWDGDVHPSUHPLVVDVLQWHUQDVHHPFHQiULRVHFRQ{PLFRVIXWXURV
&RPRQRVVDDXGLWRULDFRQGX]LXHVVHDVVXQWR
&RPRSDUWHGRVQRVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDGHQWUHRXWURV
$QDOLVDPRVRFiOFXORGRVLPSRVWRVGLIHULGRVDWLYRVFRPRDX[tOLRGHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVHP
LPSRVWRV
&RPRDX[tOLRGHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVHPDYDOLDomR
$QDOLVDPRVGHXPDIRUPDJHUDODVSURMHo}HVGHUHVXOWDGRVHODERUDGDVSHODDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDTXHVXSRUWDPDUHDOL]DomRIXWXUDGRVLPSRVWRVGLIHULGRVDWLYRV
$QDOLVDPRVDDGHTXDomRGDPHWRGRORJLDHGDVSUHPLVVDVXWLOL]DGDVSHODDGPLQLVWUDomRQD
HODERUDomRGDVSURMHo}HVGHUHVXOWDGRV
(IHWXDPRVWHVWHPDWHPiWLFRGDVSURMHo}HVGHUHVXOWDGRV
$QDOLVDPRVDFRQVLVWrQFLDHQWUHRVGDGRVXWLOL]DGRVQDHODERUDomRGDVSURMHo}HVGHUHVXOWDGRVH
RVGDGRVFRQWiEHLVTXDQGRDSOLFiYHO
&RQILUPDPRVTXHDVLQIRUPDo}HVXWLOL]DGDVQDHODERUDomRGDVSURMHo}HVGHUHVXOWDGRVVmR
GHULYDGDVGRSODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDDSURYDGRSHORVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDH
$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVGLYXOJDo}HVDSUHVHQWDGDVSHOD&RPSDQKLD
%DVHDGRVQRUHVXOWDGRGRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVVREUHRUHFRQKHFLPHQWR
PHQVXUDomRHUHFXSHUDELOLGDGHGRLPSRVWRGHUHQGDGLIHULGRDWLYRPHGLDQWHGLVSRQLELOLGDGHGHOXFURV
WULEXWiYHLVIXWXURVFRQVLGHUDPRVTXHRVFULWpULRVHSUHPLVVDVGHYDORUUHFXSHUiYHOGRLPSRVWRGH
UHQGDGLIHULGRDWLYRDGRWDGRVSHODDGPLQLVWUDomRDVVLPFRPRDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQD1RWD
([SOLFDWLYDQVmRDFHLWiYHLVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
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&RPELQDomRGHQHJyFLRV
'XUDQWHRH[HUFtFLRGHDVFRQWURODGDV$&()6$H6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO&LGDGHGH6mR
3DXOR6$DGTXLULUDPR*UXSR9HULWDVHR*UXSR8QLSrUHVSHFWLYDPHQWHFRQIRUPHGHVFULWRQD1RWD
([SOLFDWLYDQ(VWDVWUDQVDo}HVIRUDPFRQWDELOL]DGDVSHODDSOLFDomRGRPpWRGRGHDTXLVLomR$
DSOLFDomRGRPpWRGRGHDTXLVLomRUHTXHUHQWUHRXWURVSURFHGLPHQWRVTXHD&RPSDQKLDGHWHUPLQHD
GDWDGHDTXLVLomRHIHWLYDGRFRQWUROHRYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGDRYDORUMXVWRGRV
DWLYRVDGTXLULGRVHGRVSDVVLYRVDVVXPLGRVHDDSXUDomRGRiJLRSRUH[SHFWDWLYDGHUHQWDELOLGDGH
IXWXUDRXJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDQDRSHUDomR7DLVSURFHGLPHQWRVHQYROYHPQRUPDOPHQWHXP
HOHYDGRJUDXGHMXOJDPHQWRHDQHFHVVLGDGHGHTXHVHMDPGHVHQYROYLGDVHVWLPDWLYDVGHYDORUHV
MXVWRVEDVHDGDVHPFiOFXORVHSUHPLVVDVUHODFLRQDGRVDRGHVHPSHQKRIXWXURGRQHJyFLRDGTXLULGRH
TXHHVWmRVXMHLWRVDXPHOHYDGRJUDXGHLQFHUWH]D
(PUD]mRGRDOWRJUDXGHMXOJDPHQWRUHODFLRQDGRVHDRLPSDFWRTXHHYHQWXDLVDOWHUDo}HVQDV
SUHPLVVDVSRGHULDPWHUQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVLGHUDPRVHVWHXPDVVXQWRVLJQLILFDWLYR
SDUDQRVVDDXGLWRULD
&RPRQRVVDDXGLWRULDFRQGX]LXHVVHDVVXQWR
&RPRSDUWHGRVQRVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDGHQWUHRXWURV
5HDOL]DPRVDOHLWXUDGRVGRFXPHQWRVUHODFLRQDGRVjWUDQVDomRWDLVFRPRFRQWUDWRVHDWDV
2EWLYHPRVDVHYLGrQFLDVTXHIXQGDPHQWDUDPDGHWHUPLQDomRGDGDWDGHDTXLVLomRGRFRQWUROHHD
GHWHUPLQDomRGRYDORUMXVWRGDVFRQWUDSUHVWDo}HVWUDQVIHULGDV
&RPDX[tOLRGHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVHPILQDQoDVFRUSRUDWLYDV
$QDOLVDPRVDPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDPHQVXUDomRDYDORUMXVWRGRVDWLYRVDGTXLULGRVHSDVVLYRV
DVVXPLGRV
$YDOLDPRVDUD]RDELOLGDGHGDVSUHPLVVDVXWLOL]DGDVHFiOFXORVHIHWXDGRVFRQIURQWDQGRTXDQGR
GLVSRQtYHLVFRPLQIRUPDo}HVGHPHUFDGRH
$YDOLDPRVDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHVREUHDVSULQFLSDLVSUHPLVVDVXWLOL]DGDVHRVLPSDFWRVGH
SRVVtYHLVPXGDQoDVHPWDLVSUHPLVVDVVREUHRVYDORUHVMXVWRVDSXUDGRVHVXDUHOHYkQFLDHP
UHODomRjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPRXPWRGR
(IHWXDPRVRUHFiOFXORGDGHWHUPLQDomRGRiJLRSRUUHQWDELOLGDGHIXWXUDDSXUDGRQDVFRPELQDo}HV
GHQHJyFLRVH
$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVGLYXOJDo}HVDSUHVHQWDGDVSHOD&RPSDQKLD
%DVHDGRVQRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVVREUHRVHIHLWRVFRQWiEHLVGDVFRPELQDo}HVGH
QHJyFLRVFRQVLGHUDPRVDFHLWiYHLVDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGHFRPELQDomRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
SDUDVXSRUWDURVMXOJDPHQWRVHLQIRUPDo}HVLQFOXtGDVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
WRPDGDVHPFRQMXQWR
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2XWURVDVVXQWRV
'HPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGR
$VGHPRQVWUDo}HVLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHHODERUDGDVVREDUHVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH
DSUHVHQWDGDVFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSDUDILQVGH,)56IRUDPVXEPHWLGDVDSURFHGLPHQWRV
GHDXGLWRULDH[HFXWDGRVHPFRQMXQWRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
3DUDDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRDYDOLDPRVVHHVVDVGHPRQVWUDo}HVHVWmRFRQFLOLDGDVFRPDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQIRUPHDSOLFiYHOHVHDVXDIRUPDHFRQWH~GR
HVWmRGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGHILQLGRVQR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR1%&7*'HPRQVWUDomR
GR9DORU$GLFLRQDGR(PQRVVDRSLQLmRHVVDVGHPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGRIRUDP
DGHTXDGDPHQWHHODERUDGDVHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVVHJXQGRRVFULWpULRVGHILQLGRVQHVVH
3URQXQFLDPHQWR7pFQLFRHVmRFRQVLVWHQWHVHPUHODomRjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
HRUHODWyULRGRDXGLWRU
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR
1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQmRDEUDQJHR
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVH
UHODWyULR
(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQRVVD
UHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULR
HVWiGHIRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXFRPQRVVR
FRQKHFLPHQWRREWLGRQDDXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH
6HFRPEDVHQRWUDEDOKRUHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD
$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVDFRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR
5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
$DGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRP
DVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR ,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ
6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUD
SHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWH
VHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR
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1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDDGPLQLVWUDomRp
UHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGRTXDQGR
DSOLFiYHORVDVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELO
QDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVRXFHVVDUVXDVRSHUDo}HVRXQmRWHQKDQHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWD
SDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV
2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRDTXHOHVFRP
UHVSRQVDELOLGDGHSHODVXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDV
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVH
FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoD
UD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGR
FRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HV
UHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDV
UHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYD
UD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
H[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpP
GLVVR
,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVH
H[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWLYHPRVHYLGrQFLD
GHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGH
GLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGH
HQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HV
IDOVDVLQWHQFLRQDLV
2EWLYHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGH
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR
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&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHP
UHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGH
GHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]D
UHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDV
GLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVRXLQFOXLUPRGLILFDomRHP
QRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDV
HYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDV
SRGHPOHYDUD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDQmRPDLVVHPDQWHUHPHPFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDO
$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQFOXVLYH
DVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHSUHVHQWDPDV
FRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomR
DGHTXDGD
&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGR
DOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDV
HYHQWXDLVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLILFDPRVGXUDQWHQRVVRV
WUDEDOKRV
)RUQHFHPRVWDPEpPDRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHFODUDomRGHTXHFXPSULPRVFRPDV
H[LJrQFLDVpWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDHFRPXQLFDPRV
WRGRVRVHYHQWXDLVUHODFLRQDPHQWRVRXDVVXQWRVTXHSRGHULDPDIHWDUFRQVLGHUDYHOPHQWHQRVVD
LQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV
'RVDVVXQWRVTXHIRUDPREMHWRGHFRPXQLFDomRFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoD
GHWHUPLQDPRVDTXHOHVTXHIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRPDLVVLJQLILFDWLYRVQDDXGLWRULDGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRFRUUHQWHHTXHGHVVDPDQHLUDFRQVWLWXHPRVSULQFLSDLV
DVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVFUHYHPRVHVVHVDVVXQWRVHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDDPHQRVTXHOHL
RXUHJXODPHQWRWHQKDSURLELGRGLYXOJDomRS~EOLFDGRDVVXQWRRXTXDQGRHPFLUFXQVWkQFLDV
H[WUHPDPHQWHUDUDVGHWHUPLQDUPRVTXHRDVVXQWRQmRGHYHVHUFRPXQLFDGRHPQRVVRUHODWyULR
SRUTXHDVFRQVHTXrQFLDVDGYHUVDVGHWDOFRPXQLFDomRSRGHPGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHO
VXSHUDURVEHQHItFLRVGDFRPXQLFDomRSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR
6mR3DXORGHPDUoRGH
(5167 <281*
$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV66
&5&632

/XFLDQR)HUUHLUDGD&XQKD
&RQWDGRU&5&632
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Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2018, 2017 e 1° de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)

Notas
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras - vinculadas
Contas a receber
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Outros créditos
Tributos diferidos
Investimentos
Imobilizado, líquido
Intangível, líquido
Total do ativo não circulante
Total do ativo

6.1
6.2
7
8

7
17
8
25
9
10
11

31/12/2018

Controladora
31/12/2017

01/01/2017

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

01/01/2017

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

5.358
32.459
1.335
3.834
42.986

4.179
34.638
1.259
1.662
41.738

8.368
26.363
3.121
492
38.344

55.093
6.461
138.229
5.494
21.934
227.211

76.410
125.968
4.328
14.423
221.129

43.878
111.937
7.495
5.326
168.636

1.305
1.014
-

599
5.249
-

761
750
3.557
-

11.895
7.320
28.784
39.504

1.075
14.438
19.600
14.988

1.514
6.536
13.525

504.572
32.968
9.492
549.351

501.699
16.743
6.484
530.774

466.724
18.082
5.954
495.828

146
417.440
980.123
1.485.212

122
173.626
428.033
651.882

122
166.609
436.949
625.255

592.337

572.512

534.172

1.712.423

873.011

793.891

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2018, 2017 e 1° de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)
Notas
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações com partes relacionadas
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar
Adiantamentos de clientes
Obrigações de arrendamento
mercantil
Obrigações por aquisição de
participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações com partes relacionadas
Obrigações tributárias
Tributos diferidos
Provisão para demandas judiciais
Obrigações de arrendamento
mercantil
Obrigações por aquisição de
participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Controladora
01/01/2017

31/12/2018

31/12/2017

(Reapresentado)

(Reapresentado)

550
15.280
9.546
781
23.328
2.747
28.520
2.630

50.014
15.292
7.918
785
18.605
5.172
22.354
3.344

14

-

19
20

Consolidado
01/01/2017

31/12/2018

31/12/2017

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

27.217
15.621
7.959
705
17.083
4.869
18.093
3.195

16.471
51.076
21.864
1.742
72.220
32.316
28.520
13.161

54.823
39.451
16.608
1.749
44.495
24.880
22.354
15.216

33.510
15.976
20.753
1.087
43.636
21.105
18.093
11.873

-

-

1.282

1.282

-

568
83.950

524
124.008

467
95.209

19.598
842
1.089
260.181

3.015
842
696
225.411

3.223
637
169.893

12
13
17
16
25
18

39.406
21.322
256
5.427

54.604
40
269
7.144

34.352
69.802
139
6.282

42.925
742.606
40.239
1.962
23.319

3.371
152.204
27.743
1.308
22.483

41.494
191.324
32.489
284
18.373

14

-

-

-

27.096

28.658

-

19
20

570
66.981

967
63.024

541
111.116

107.621
12.276
12.792
1.010.836

5.000
12.998
8.355
262.120

7.500
4.687
296.151

22
22
22

138.190
181.978
121.238
441.406

88.775
200.246
96.459
385.480

68.372
176.203
83.272
327.847

138.190
181.978
121.238
441.406

88.775
200.246
96.459
385.480

68.372
176.203
83.272
327.847

592.337

572.512

534.172

1.712.423

873.011

793.891

12
13
17
15
16

(Reapresentado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto lucro por ação expresso em reais)

Controladora
Notas

Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

Receita líquida

26

312.547

290.021

1.255.266

1.006.373

Custo dos serviços prestados

27

(219.078)

(203.992)

(731.951)

(582.008)

93.469

86.029

523.315

424.365

Lucro bruto
(Despesas) e receitas operacionais:
Despesas gerais e administrativas

27

(88.800)

(73.867)

(208.762)

(178.657)

Depreciação e amortização
Despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa

27
27

(8.917)
(7.677)

(9.118)
(12.217)

(41.337)
(53.247)

(34.325)
(44.856)

Resultado de equivalência patrimonial

9

149.934

118.552

-

-

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

27

2.989

581

4.979

(18.542)

140.998

109.960

224.948

147.985

Lucro antes das despesas e receitas financeiras
Receitas financeiras

28

170

502

5.832

5.123

Despesas financeiras

28

(23.305)

(21.605)

(111.130)

(59.792)

117.863

88.857

119.650

93.316

(6.850)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente

25

-

(1.683)

(2.827)

Diferido

25

10

(269)

1.050

439

117.873

86.905

117.873

86.905

Lucro líquido do exercício
Média ponderada das ações no exercício

23

7.633.056

7.633.056

Lucro básico e diluído por ação ordinárias em reais

23

15,44

11,39

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Controladora
31/12/2018

31/12/2018

31/12/2017

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

117.873

86.905

117.873

86.905

-

-

-

-

117.873

86.905

117.873

86.905

(Reapresentado)

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício

Consolidado

31/12/2017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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491
22.c

22.e/2.1
22.d

22.b

22.a
22.d

22.c

22.e/2.1
22.d

22.b

22.a
22.d

22.e/2.1

Notas

161.978

138.190

161.978
-

88.775
49.415
-

-

-

-

-

-

Capital Emissão
social de ações
68.372
161.978
68.372
161.978
20.403
-

20.000
20.000

-

-

38.268
38.268
(38.268)
-

-

-

Futuro
aumento
de capital
14.225
14.225
(14.225)
-

20.000
181.978

-

-

38.268
200.246
(38.268)
-

-

-

51.808
99.132

14

-

-

28.793
76.117
(11.147)
(17.646)

-

Total de
Retenção
reservas
de capital de lucros
176.203
58.278
176.203
58.278
(14.225)
(4.036)
(6.918)
-

Reservas de capital

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Saldos em 1º de janeiro de 2017 (originalmente apresentado)
Efeitos da reapresentação
Saldos em 1º de janeiro de 2017 (reapresentado)
Aumento de capital
Pagamento de dividendos adicionais propostos
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado do exercício
Constituição da reserva legal
Retenção dos impactos por reapresentação na reserva à
disposição da assembleia geral
Dividendos mínimos obrigatórios
Transferência para reserva para futuro aumento de capital
Retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2017 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
Adoção novas práticas IFRS 9
Aumento de capital
Pagamento de dividendos adicionais propostos
Destinação do resultado do exercício
Constituição da reserva legal
Retenção dos impactos por reapresentação na reserva à
disposição da assembleia geral
Dividendos mínimos obrigatórios
Transferência para reserva para futuro aumento de capital
Retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2018 (Reapresentado)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

18.663

-

6.005

12.658
-

3.443

(2.213)

-

7.684
(2.028)
-

(7.216)

51.808
121.238

(2.213)

6.005

28.793
96.459
(2.028)
(11.147)
(17.646)

(7.216)

(28.520)
(20.000)
(51.808)
-

2.213

(6.005)

(22.354)
(38.268)
(28.793)
117.873
(13.753)
-

7.216

Reservas de lucros
À
Disposição
da
Total das
Reserva Assembléia reservas
Lucros
legal
Geral
de lucros acumulados
10.094
68.372
14.900
14.900
10.094
14.900
83.272
(2.142)
(6.178)
(6.918)
86.905
4.706
4.706
(4.706)

(28.520)
441.406

-

-

(22.354)
385.480
117.873
(15.781)
(17.646)

-

-

Total
312.947
14.900
327.847
(6.918)
86.905

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Controladora
31/12/2018
31/12/2017
Das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Resultado de equivalência patrimonial
Depreciação e amortização
Amortização do custo de captação
Encargos financeiros sobre financiamentos
Juros incorridos sobre aquisição de controladas
Juros de debêntures
Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Provisão para demanda judicial
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Baixa de imobilizado e intangível
Receita diferida sobre venda de imóvel
Ajuste para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e contribuição
social com o fluxo de caixa
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos a recuperar
Outros créditos
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Obrigações com partes relacionadas
Obrigações com arrendamento
Mensalidades antecipadas
Outras contas a pagar
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Resgate (aplicação) de aplicações financeiras restritas
Dividendos recebidos de controladas
Aumento de investimento em controladas
Pagamento de obrigações por aquisição societária
Aquisição Grupo Veritas, líquido de caixa adquirido
Aquisição Grupo Unipê, líquido de caixa adquirido
Adiantamento para futuro aumento de capital
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Recebimento pela venda de ativo
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento
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Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

117.863
(149.934)
8.917
54
1.400
4.989
101
(1.717)
7.677
-

88.857
(118.552)
9.118
54
6.997
8.827
19
862
12.217
7
-

119.650
41.337
205
3.558
4.936
29.462
2.544
(2.534)
53.247
127
(722)

93.316
34.325
206
9.082
(53)
24.280
1.847
4.110
44.856
25.626
-

(10.650)

8.406

251.810

237.595

(12.268)
4.235
(76)
(240)

(20.349)
(1.692)
(90)
(1.700)

(70.779)
14.737
(573)
(17.576)

(58.797)
(7.902)
(4.722)

1.628
4.723
(2.468)
(4)
(714)
(353)
(16.187)

(41)
1.522
473
80
149
483
(12.759)

(1.283)
4.463
(10.434)
(7)
(10.873)
(3.422)
156.063

(4.145)
859
(2.779)
662
3.343
3.727
167.841

(16.187)

(12.759)

(3.681)
152.382

(1.875)
165.966

170.357
(33.114)
(20.510)
(9.572)

89.112
(5.535)
(2.904)
(4.882)
75.791

(6.461)
(40.345)
(256.248)
(283.357)
(38.662)
(14.111)
4.655
(634.529)

(2.655)
(32.489)
(5.634)
1.000
(39.778)

107.161

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos
Empréstimos e financiamentos pagos
Captação de empréstimos e financiamentos
Captação de debêntures
Pagamento de debêntures
Pagamento de arrendamento mercantil
Partes relacionadas
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício
Aumento no caixa e equivalentes de caixa

(reapresentado)

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado)

(reapresentado)

(40.000)
(50.864)
(20.253)
21.322
(89.795)
1.179

(25.011)
(18.552)
(24.408)
750
(67.221)
(4.189)

(40.000)
(98.170)
30.000
627.703
(55.343)
(3.360)
460.830
(21.317)

(25.011)
(25.892)
(40.131)
(2.622)
(93.656)
32.532

4.179
5.358
1.179

8.368
4.179
(4.189)

76.410
55.093
(21.317)

43.878
76.410
32.532

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Demonstrações dos valores adicionados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
31/12/2018
610.020
617.434
(7.677)
80
183
(121.994)
(1.753)
(88.795)
(31.446)
(8.917)
(8.917)
479.109

Controladora
31/12/2017
501.373
513.081
(12.217)
72
437
(102.438)
(1.516)
(83.722)
(17.199)
(1)
(9.118)
(9.118)
389.817

31/12/2018
2.249.266
2.300.898
(53.247)
1.226
389
(320.408)
(5.841)
(236.361)
(77.977)
(229)
(41.337)
(41.337)
1.887.521

Consolidado
31/12/2017
1.765.603
1.808.735
(44.856)
731
993
(261.564)
(5.099)
(191.634)
(38.874)
(25.957)
(34.325)
(34.325)
1.469.714

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Aluguéis
Resultado de equivalência patrimonial

150.953
170
849
149.934

120.009
502
955
118.552

9.127
5.832
3.295
-

7.559
5.123
2.436
-

Valor adicionado a distribuir

630.062

509.826

1.896.648

1.477.273

(630.062)
(153.773)
(134.725)
(10.534)
(8.514)
(16.434)
(3.630)
(43)
(12.761)
(47.683)
(23.305)
(24.378)
(294.299)
(294.299)
(117.873)
(89.353)
(28.520)

(509.826)
(149.437)
(135.225)
(6.328)
(7.884)
(15.403)
(5.406)
(41)
(9.956)
(45.467)
(21.605)
(23.862)
(212.614)
(212.614)
(86.905)
(64.551)
(22.354)

(1.896.648)
(539.477)
(472.710)
(29.008)
(37.759)
(52.013)
(10.102)
(62)
(41.849)
(182.100)
(111.130)
(70.970)
(1.005.185)
(1.005.185)
(117.873)
(89.353)
(28.520)

(1.477.273)
(449.564)
(406.797)
(17.287)
(25.480)
(43.713)
(13.135)
(61)
(30.517)
(125.376)
(59.792)
(65.584)
(771.715)
(771.715)
(86.905)
(64.551)
(22.354)

Receitas
Receitas de serviços
Provisão de créditos para liquidação duvidosa
Resultados não operacionais
Outras receitas
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais consumidos
Outros custos de produtos e serviços vendidos
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais
Perda na realização de ativos
Retenções
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido pela entidade

Distribuição do valor adicionado
Empregados
Remuneração direta e encargos
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras
Aluguéis
Bolsa de estudo
Estudantes carentes e descontos
Lucro do exercício
Reserva de lucros
Distribuição de dividendos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1° de janeiro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Cruzeiro do Sul Educacional S.A. (“Cruzeiro do Sul Educacional” ou “Companhia”) é uma
sociedade anônima, com sede em São Paulo-SP, localizada na Rua Cesário Galeno, 432 –
Tatuapé. A Companhia e suas controladas diretas e indiretas têm como principais atividades a
atuação na prestação de ensino em todos os níveis; a administração de atividade de educação
infantil, ensino fundamental, médio, supletivo, pré-vestibular, superior, profissionalizantes, pósgraduação, cursos livres e outras atividades educacionais correlatas; o desenvolvimento do curso
em geral e de extensão universitária e pós-graduação por meio presencial ou de qualquer
sistema tecnológico de comunicação de dados diretamente para os consumidores, ou por meio
de uma rede de parceiros, receptores do sinal televisivo ou de qualquer outro sistema de
transmissão de dados; o oferecimento de cursos de aprendizagem, treinamento gerencial e
profissional preparatórios para carreira jurídica, atualização profissional, extensão universitária,
especialização e monógrafos; a prestação de serviço de promoção e organização de eventos
relacionados ao setor de educação e cursos; o desenvolvimento e a ampliação do conteúdo dos
cursos de pós-graduação oferecidos, bem como o desenvolvimento de novos cursos de pósgraduação nas diversas áreas do conhecimento, ministrados de forma tele presencial à distância;
a prestação de serviços relativa a cursos, inclusive cursos de idioma e demais atividades
correlatas; a edição de material didático, livros e demais atividades correlatas; a gestão de
direitos autorais de obras literárias; a prestação de serviços de assessoria, consultoria,
orientação e assistência operacional em gestão empresarial no setor de educação; e a
participação em outras sociedades, nacional ou estrangeira, na qualidade de sócia ou acionista
controladora no setor de educação.
Em 31 de dezembro de 2018, a Cruzeiro do Sul Educacional e suas controladas contavam com
treze instituições de ensino superior, sendo Universidades, Centros Universitários e Faculdades,
cinco colégios, uma holding e uma empresa patrimonial, conforme abaixo:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo – SP;
Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo – SP;
Universidade de Franca, Franca – SP;
Centro Universitário Módulo, Caraguatatuba – SP;
Centro Universitário do Distrito Federal, Brasília – DF;
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, Salto e Itu – SP;
Faculdade São Sebastião – São Sebastião – SP;
Faculdade Caraguatatuba, Caraguatatuba – SP;
Sociedade Educacional Santa Rita – RS;
CESUCA – Complexo de Ensino Sup. de Cachoerinha – RS;
Sociedade Educacional São Bento – RS;
Sociedade Educacional Santa Tereza – RS;
Colégio Cruzeiro do Sul, São Paulo – SP;
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x
x
x
x
x
x

Colégio Alto Padrão, Franca – SP;
Colégio São Sebastião, São Sebastião – SP;
Colégio Itu, Itu – SP; e
Colégio Salto, Salto – SP.
Grupo Veritas – RS;
Grupo Unipê – PB;

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas apresentaram capital circulante
líquido negativo no montante de R$32.970 principalmente em função dos empréstimos oriundos
do Grupo Unipê, no montante de R$25.730, cujas captações ocorreram em data anterior à
combinação de negócios realizada pela controlada Sociedade Educacional Cidade de São Paulo
S.A. em 11 de setembro de 2018. A Companhia e suas controladas geraram fluxo de caixa
positivo de R$152.382 através de suas atividades operacionais durante o exercício findo em 31
de dezembro de 2018 e, adicionalmente, a Administração da Companhia entende, baseada em
suas projeções, que suas operações para os próximos exercícios serão suficientes para
continuarem gerando fluxo de caixa positivo e cumprir as obrigações contratuais e financeiras,
incluindo aquelas com vencimentos em curto prazo.

2. Políticas contábeis
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com apoio em
diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis
envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram apoiadas em fatores objetivos e
subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a
ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e
premissas estão sendo divulgados na nota explicativa 4.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao
tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia e suas controladas
revisam suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as
disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº
11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), que estão em conformidade com as normas internacionais de
relatório financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação da Companhia e suas controladas.
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As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pela Administração da Companhia
em 31 de março de 2020.
2.1. Reapresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram reapresentadas, em conexão
com o pedido de registro de Companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
para apresentar a demonstração do valor adicionado e para o aprimoramento de certas
divulgações nas notas explicativas em linha com o OCPC07 – Evidenciação na Divulgação
dos Relatórios Contábil – Financeiro de Propósito Geral, a Companhia também está
reapresentando as demais notas explicativas para benefício de seus usuários.
Adicionalmente, após a emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a administração
identificou ajustes e reclassificações que afetam os balanços patrimoniais em 31 de
dezembro de 2018 e 2017, bem como as demonstrações do resultado, resultado abrangente,
mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa para os exercícios findos naquelas datas
e o balanço de abertura em 1º de janeiro de 2017. Consequentemente, a Companhia está
reapresentando as demonstrações financeiras compreendendo esses exercícios de acordo
com o previsto no CPC 23/IAS 8 - Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis
e Correção de Erros e CPC 26 (R1)/IAS 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.
As demonstrações do resultado abrangente e das mutações do patrimônio líquido foram
reapresentadas em decorrência dos ajustes no lucro dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017.
Os quadros a seguir demonstram os ajustes e reclassificações decorrentes de mudanças de
prática contábil e correção de erro:
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Balanço Patrimonial em 1º de janeiro de 2017

Controladora
1º de janeiro de 2017
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Investimentos
Imobilizado, líquido
Intangível, líquido
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Originalmente
Referência apresentado

(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)
(b)
(b)

Ajustes

Consolidado
Valores
reapresentados

Originalmente
apresentado

Ajustes

Valores
reapresentados

8.368
26.276
3.121
2.380
40.145

87
(1.888)
(1.801)

8.368
26.363
3.121
492
38.344

43.878
110.459
7.495
7.219
169.051

1.478
(1.893)
(415)

43.878
111.937
7.495
5.326
168.636

886
750
3.668
451.986

(125)
(111)
14.738

761
750
3.557
466.724

1.787
8.856
122

(273)
(2.320)
13.525
-

1.514
6.536
13.525
122

18.082
4.066
479.438

1.888
16.390

18.082
5.954
495.828

158.847
442.818
612.430

7.762
(5.869)
12.825

166.609
436.949
625.255

519.583

14.589

534.172

781.481

12.410

793.891
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Balanço Patrimonial em 1º de janeiro 2017
Controladora
1º de janeiro de 2017
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações com partes
relacionadas
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar
Adiantamentos de clientes
Obrigações por aquisição de
participações societárias
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações tributárias
Tributos diferidos
Provisão para demandas judiciais
Obrigações por aquisição de
participações societárias
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Originalmente
Referência apresentado

(g)

(h)

(e)

(g)

(f)

Ajustes

Consolidado
Valores
reapresentados

Originalmente
apresentado

Ajustes

Valores
reapresentados

27.217
15.621
7.769

190

27.217
15.621
7.959

33.510
15.976
19.117

1.636

33.510
15.976
20.753

705
17.083
4.869
18.093
3.195

-

705
17.083
4.869
18.093
3.195

1.087
43.636
21.270
18.093
11.873

(165)
-

1.087
43.636
21.105
18.093
11.873

467
95.019

190

467
95.209

3.223
636
168.421

1
1.472

3.223
637
169.893

34.352
69.802
139
6.282

-

34.352
69.802
139
6.282

41.494
191.324
32.489
18.373

284
-

41.494
191.324
32.489
284
18.373

1.042
111.617

(501)
(501)

541
111.116

7.500
8.933
300.113

(4.246)
(3.962)

7.500
4.687
296.151

68.372
176.203
68.372
312.947

14.900
14.900

68.372
176.203
83.272
327.847

68.372
176.203
68.372
312.947

14.900
14.900

68.372
176.203
83.272
327.847

519.583

14.589

534.172

781.481

12.410

793.891
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017

31 de dezembro de 2017
Ativo
Circulante
Caixa e Equivalentes de caixa
Contas a receber
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Outros créditos
Tributos diferidos
Investimentos
Imobilizado, líquido
Intangível, líquido
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Originalmente
Referência apresentado

(h)
(b)

(e)
(f)
(b)

Ajustes

Controladora
Valores
reapresentados

Originalmente
apresentado

Ajustes

Consolidado
Valores
reapresentados

4.179
34.638
3.211
4.080
46.108

(1.952)
(2.418)
(4.370)

4.179
34.638
1.259
1.662
41.738

76.410
125.968
7.541
16.841
226.760

(3.213)
(2.418)
(5.631)

76.410
125.968
4.328
14.423
221.129

599
5.249
491.080
16.743
4.066
517.737
563.845

10.619
2.418
13.037
8.667

599
5.249
501.699
16.743
6.484
530.774
572.512

1.075
14.438
19.600
122
173.626
425.615
634.476
861.236

14.988
2.418
17.406
11.775

1.075
14.438
19.600
14.988
122
173.626
428.033
651.882
873.011
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017
Controladora
31 de dezembro de 2017
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações com partes
relacionadas
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar
Adiantamentos de clientes
Obrigações de arrendamento
mercantil
Obrigações por aquisição de
participações societárias
Receita Diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações tributárias
Tributos diferidos
Provisão para demandas judiciais
Obrigações de arrendamento
mercantil
Obrigações por aquisição de
participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Referência

(h)

(e)
(i)

(f)

Originalmente
apresentado

Consolidado
Valores
reapresentados

Ajustes

Originalmente
apresentado

Valores
reapresentados

Ajustes

50.014
15.292
7.918

-

50.014
15.292
7.918

54.823
39.451
16.608

-

54.823
39.451
16.608

785
18.605
5.410
22.354
3.344

(238)
-

785
18.605
5.172
22.354
3.344

1.749
44.495
23.049
22.354
15.216

1.831
-

1.749
44.495
24.880
22.354
15.216

-

-

-

1.282

-

1.282

524
124.246

(238)

524
124.008

3.015
842
696
223.580

1.831

3.015
842
696
225.411

54.604
40
6.192

269
952

54.604
40
269
7.144

3.371
152.204
27.743
21.531

1.308
952

3.371
152.204
27.743
1.308
22.483

-

-

-

28.658

-

28.658

967
61.803

1.221

967
63.024

5.000
12.998
8.355
259.860

2.260

5.000
12.998
8.355
262.120

88.775
200.246
88.775
377.796
563.845

7.684
7.684
8.667

88.775
200.246
96.459
385.480
572.512

88.775
200.246
88.775
377.796
861.236

7.684
7.684
11.775

88.775
200.246
96.459
385.480
873.011

Demonstrações do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017
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Controladora
31 de dezembro de 2017
Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas e receitas operacionais:
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Despesas com provisão para créditos
de liquidação duvidosa
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas
Lucro antes das despesas e receitas
financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro líquido do exercício
Média ponderada das ações no exercício
Lucro básico e diluído por ação ordinárias
em reais

Referência
(b)
(g)

Originalmente
apresentado
289.247
(203.681)
85.566

Consolidado

Valores
reapresentados
774
290.021
(311)
(203.992)
463
86.029

Ajustes

Originalmente
apresentado
1.001.473
(579.398)
422.075

Valores
reapresentados
4.900
1.006.373
(2.610)
(582.008)
2.290
424.365

Ajustes

(73.867)
(9.118)

-

(73.867)
(9.118)

(178.657)
(34.325)

-

(178.657)
(34.325)

(12.217)
122.673

(4.121)

(12.217)
118.552

(44.856)
-

-

(44.856)
-

(a)/(d)/(i)

1.507

(926)

581

(18.431)

(111)

(18.542)

(b)/(c)/(h)

114.544
502
(20.925)

(4.584)
(680)

109.960
502
(21.605)

145.806
5.123
(54.588)

2.179
(5.204)

147.985
5.123
(59.792)

94.121
94.121

(5.264)
(1.683)
(269)
(7.216)

88.857
(1.683)
(269)
86.905

96.341
(2.220)
94.121

(3.025)
(4.630)
439
(7.216)

93.316
(6.850)
439
86.905

(f)

(h)
(e)

7.633.056

7.633.056

12,33

11,39
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Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2017

Controladora
Originalmente
Valores
Ajustes
apresentado
reapresentado
Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais
Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimento
Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de financiamento
Aumento (redução) liquido de caixa e equivalentes
de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

Consolidado
Originalmente
Valores
Ajustes
apresentado
reapresentado

(12.767)

8

(12.759)

165.966

-

165.966

75.799

(8)

75.791

(39.778)

-

(39.778)

(67.221)

-

(67.221)

(93.656)

-

(93.656)

(4.189)

-

(4.189)

32.532

-

32.532

8.368
4.179

-

8.368
4.179

43.878
76.410

-

43.878
76.410
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018

31 de dezembro de 2018
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras - vinculadas
Contas a receber
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Outros créditos
Tributos diferidos
Investimentos
Imobilizado, líquido
Intangível, líquido
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Referência

Originalmente
apresentado

Ajustes

Controladora
Valores
reapresentados

Originalmente
apresentado

Ajustes

Consolidado
Valores
reapresentados

(b)
(b)
(j)
(h)
(b)

5.358
34.606
1.266
7.489
48.719

(2.147)
69
(3.655)
(5.733)

5.358
32.459
1.335
3.834
42.986

61.554
145.152
5.351
25.589
237.646

(6.461)
6.461
(6.923)
143
(3.655)
(10.435)

55.093
6.461
138.229
5.494
21.934
227.211

(j)/(c)

224
1.014
2.046
498.129
32.968
5.838
540.219

1.081
(2.046)
6.443
3.654
9.132

1.305
1.014
504.572
32.968
9.492
549.351

2.864
7.320
28.784
36.593
146
468.867
927.802
1.472.376

9.031
2.911
(51.427)
52.321
12.836

11.895
7.320
28.784
39.504
146
417.440
980.123
1.485.212

588.938

3.399

592.337

1.710.022

2.401

1.712.423

(e)
(f)
(k)
(b)/(k)
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018
Controladora
31 de dezembro de 2018
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações com partes relacionadas
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar
Adiantamentos de clientes
Obrigações de arrendamento mercantil
Obrigações por aquisição de
participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações com partes relacionadas
Obrigações tributárias
Tributos diferidos
Provisão para demandas judiciais
Obrigações de arrendamento mercantil
Obrigações por aquisição de
participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Originalmente
Referência apresentado

(h)

(e)
(i)

(f)

Ajustes

Consolidado
Valores
reapresentados

Originalmente
apresentado

Ajustes

Valores
reapresentados

550
15.280
9.546
781
23.328
2.764
28.520
2.630
-

(17)
-

550
15.280
9.546
781
23.328
2.747
28.520
2.630
-

16.471
51.076
21.864
1.742
72.220
31.678
28.520
13.161
1.282

638
-

16.471
51.076
21.864
1.742
72.220
32.316
28.520
13.161
1.282

568
83.967

(17)

568
83.950

19.598
842
1.089
259.543

638

19.598
842
1.089
260.181

39.406
21.322
283
5.427
-

(27)
-

39.406
21.322
256
5.427
-

42.925
742.606
40.239
2.738
24.223
27.096

(776)
(904)
-

42.925
742.606
40.239
1.962
23.319
27.096

570
67.008

(27)

570
66.981

107.621
12.276
12.792
1.012.516

(1.680)

107.621
12.276
12.792
1.010.836

138.190
181.978
117.795
437.963

3.443
3.443

138.190
181.978
121.238
441.406

138.190
181.978
117.795
437.963

3.443
3.443

138.190
181.978
121.238
441.406

588.938

3.399

592.337

1.710.022

2.401

1.712.423
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Demonstrações do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018

31 de dezembro de 2018
Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas e receitas operacionais:
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Despesas com provisão para créditos de
liquidação duvidosa
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas
Lucro antes das despesas e receitas
financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro líquido do período
Média ponderada das ações no exercício
Lucro básico e diluído por ação ordinárias
em reais

Originalmente
Referência apresentado

Ajustes

Controladora
Valores
reapresentados

Originalmente
apresentado

Ajustes

Consolidado
Valores
reapresentados

(j)

314.271
(219.078)
95.193

(1.724)
(1.724)

312.547
(219.078)
93.469

1.257.357
(731.951)
525.406

(2.091)
(2.091)

1.255.266
(731.951)
523.315

(h)
(k)

(88.800)
(8.917)

-

(88.800)
(8.917)

(209.700)
(38.576)

938
(2.761)

(208.762)
(41.337)

(j)
(f)

(8.335)
154.110

658
(4.176)

(7.677)
149.934

(57.446)
-

4.199
-

(53.247)
-

(i)

2.036

953

2.989

3.122

1.857

4.979

145.287

(4.289)

140.998

222.806

2.142

224.948

170
(23.405)

100

170
(23.305)

5.832
(111.487)

357

5.832
(111.130)

122.052

(4.189)

117.863

117.151

2.499

119.650

(1.700)
(266)
120.086

1.700
276
(2.213)

10
117.873

(6.080)
9.015
120.086

3.253
(7.965)
(2.213)

(2.827)
1.050
117.873

(h)

(h)(l)
(l)

7.633.056

7.633.056

15,73

15,44
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Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Controladora
Originalmente
Valores
Ajustes
apresentado
reapresentado
Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais
Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimento
Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de financiamento
Aumento (redução) liquido de caixa e equivalentes
de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

Consolidado
Originalmente
Valores
Ajustes
apresentado
reapresentado

(19.356)

3.169

(16.187)

161.480

(9.098)

152.382

110.330

(3.169)

107.161

(608.722) (25.807)

(634.529)

(89.795)

-

(89.795)

432.386

28.444

460.830

1.179

-

1.179

(14.856)

(6.461)

(21.317)

4.179
5.358

-

4.179
5.358

76.410
61.554

(6.461)

76.410
55.093

(a)

A Administração identificou e constituiu créditos em 1º de janeiro de 2017 de mensalidades a
receber dos alunos provenientes de prestação de serviços na atividade de ensino, recebidos na
modalidade de cartão de crédito, no montante de R$1.478 no consolidado e R$87 na
controladora. Os efeitos foram ajustados originalmente em 2017, sendo necessário a reversão
dos montantes no resultado do exercício findo de 31 de dezembro de 2017 nas rubricas de
outras receitas (despesas) operacionais líquidas.

(b)

Em melhoria na apresentação das informações no balanço patrimonial, a Administração
identificou e realizou as seguintes reclassificações:
• Em 31 de dezembro de 2018, o montante de R$ 6.461 foi reclassificado de caixa e equivalentes
de caixa para aplicações financeiras - vinculadas;
• Créditos com conteúdo educacional EAD da rubrica de outros créditos no ativo circulante para o
intangível líquido no ativo não circulante, nos montantes de R$ 1.893, R$ 2.418 e R$ 3.654 em
1º. de janeiro de 2017, 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, respectivamente;
• Despesas financeiras do PRAVALER da rubrica de receitas líquidas para despesas financeiras
no valor de R$ 774 na controladora e R$ 4.900 no consolidado no exercício findo em 31 de
dezembro de 2017; e
• Diferença de valor justo dos ativos identificados na combinação de negócios da controlada
indireta Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (“Ceunsp”) do ativo intangível para o
ativo imobilizado no valor de R$7.762.

(c)

(1)A Administração revisou e corrigiu as premissas de cálculos de ajuste a valor presente, cujos
efeitos em 1º de janeiro de 2017, montam R$273 e R$125, na rubrica contas a receber de longo
prazo, no consolidado e controladora, respectivamente. (2) Em 31 de dezembro de 2017, os
valores registrados em 1º de janeiro de 2017 conforme mencionado no item c(1) que
originalmente tinham sido registrados na despesa financeira do exercício findo em 31 de
dezembro de 2017, foram revertidos. (3) Em 31 de dezembro de 2018, os efeitos nas
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controladas da Companhia constituem o montante de R$367 na rubrica de contas a receber no
longo prazo.
(d)

A Administração identificou e corrigiu em 1º de janeiro de 2017, divergências para os controles
auxiliares de depósitos judiciais no montante de R$2.320 no consolidado e R$111 na
controladora. Os efeitos foram ajustados originalmente em 2017, sendo necessário a reversão
dos montantes no resultado do exercício findo de 31 de dezembro de 2017 nas rubricas de
outras receitas (despesas) operacionais líquidas.

(e)

A Companhia e suas controladas reconheceram imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro líquido diferidos, tributos diferidos, ativos sobre diferenças temporárias, prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social, na extensão em que haja lucro tributário futuro nos
montantes de R$13.525 em 1º de janeiro de 2017 e R$14.988 em 31 de dezembro de 2017 e
em 31 de dezembro de 2018 complementou o saldo de tributos diferidos reconhecidos
anteriormente em R$2.911. Os tributos diferidos passivos sobre diferenças temporárias foram
reconhecidos nos montantes de R$284 em 1º de janeiro de 2017 e R$1.308 em 31 de
dezembro de 2017 e o saldo de tributos diferidos reconhecidos anteriormente em 31 de
dezembro de 2018 foi reduzido em R$776. Com relação a controladora: (i) em 31 de dezembro
de 2017, foi reconhecido tributo diferido passivo de R$ 269 e (ii) em 31 de dezembro de 2018, o
saldo de tributos diferidos ativo reconhecido anteriormente de R$ 2.046 foi baixado por falta
expectativa de realização e o saldo de tributos passivos foi reduzido em R$ 27.

(f)

Os ajustes nas rubricas de investimentos e reserva de lucros, vide nota 23.e. reserva de lucros
a disposição da Assembleia Geral, são decorrentes das correções oriundas das
reapresentações descritas nesta nota.

(g)

(1) A Administração identificou e corrigiu em 1º de janeiro de 2017, saldos de obrigações
relativas a contratos de locação de imóveis, referentes a linearização da despesa de aluguel
cujos montantes haviam sido antecipadamente lançados no resultado no montante de R$ 2.610.
Este valor foi revertido contra outras contra contas a pagar não circulante que também teve
parte de seu saldo reclassificado para a rubrica de fornecedores no circulante no montante de
R$ 1.636. O ajuste combinado com a reclassificação reduz as outras contas a pagar no não
circulante em R$ 4.246, registrado na rubrica de fornecedores no passivo circulante e outras
contas a pagar no passivo não circulante. (2) Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia
reverteu os impactos de ajustes relativos aos contratos de locação que foram ajustados em 1º
de janeiro de 2017, destaca-se o débito na linha de custo dos serviços prestados que estava
subavaliada em R$ 311 e 2.610, na controladora e consolidado, respectivamente.

(h)

(1) Em 1º. de janeiro de 2017, foram realizados ajustes na rubrica de obrigações tributárias no
circulante no valor de R$ 165 no consolidado decorrentes de baixa contra o resultado de
períodos prescritos. (2) Em 31 de dezembro de 2017, foram identificados ajustes relacionados a
créditos de tributos classificados no ativo circulante sem expectativa de realização decorrentes
a de períodos prescritos no valor de R$ 1.952 e R$ 3.213 na controladora e consolidado. (3)
parte deste valor referente a controladora foi revertido contra a conta de obrigações tributárias
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no curto prazo nos valores de R$ 338 cujos valores também estavam prescritos (4) A rubrica
de obrigações tributárias no passivo foi adicionalmente ajustada para refletir: complemento de
provisão de juros sobre ISS a recolher referente a no montante de R$ 100 e R$ 357 na
controladora e consolidado, respecivamente, bem como constituição de provisão de imposto de
renda e contribuição social a recolher no montante de R$ 1.639 (incluindo R$ 222 de juros) no
consolidado, compensados no consolidado para evitar duplicidade da baixa no montante de
R$ 165 que foi ajustada em 1º. de janeiro de 2017, conforme o item h(1). O impacto no
resultado da controladora em 2017 foi um acréscimo de R$ 1.614 na rubrica de despesa de
imposto de renda e contribuição social corrente e acréscimo de R$ 100 na rubrica de despesa
financeira. O impacto no resultado consolidado foi um acréscimo de R$ 579 na rubrica de
despesa financeira e um acréscimo de R$ 4.630 na rubrica de imposto de renda e contribuição
social corrente.
Para 31 de dezembro de 2018, em função dos ajustes realizados em 31 de dezembro de 2017,
os saldos de tributos a recuperar no ativo circulante foram complementados em R$ 69 na
controladora e R$ 143 no consolidado.
Para 31 de dezembro de 2018, em função dos ajustes realizados em 31 de dezembro de 2017,
os saldos de obrigações tributárias de curto prazo foram corrigidos e consequentemente
reduzidos em R$ 17 na controladora e acrescidos em R$ 1.706 no consolidado. Adicionalmente,
a Administração identificou e reverteu a provisão de ITBI de determinada controlada no
montante de R$ 938, bem como revisou o cálculo da provisão de imposto de renda e a
contribuição social corrente reduzindo o saldo de outras obrigações tributárias em R$ 130
contra a conta de resultado de imposto de renda e contribuição social corrente em 2018.
No resultado de 2018 ocorreu a reversão dos ajustes de R$ 100 e R$ 357, controladora e
consolidado, decorrentes de ajustes que na reapresentação foram efetuados no exercício de
2017 contra a despesa financeira.
(i)

A Administração identificou e corrigiu em 31 de dezembro de 2017, saldo de provisão para
demandas judiciais de longo prazo no valor de R$ 952 na controladora e consolidado tendo
como contrapartida a rubrica de outras receitas (despesas) operacionais. O saldo apresentado
no resultado de 2017 na rubrica de outras receitas (despesas) operacionais está impactado
pelos ajustes que foram efetuados no balanço de abertura de 1º. de janeiro de 2017.
Em 31 de dezembro de 2018, a Administração revisou e reverteu parte da provisão para
demandas judiciais de controlada no montante de R$ 904.

(j)

Para o exercício findo de 31 de dezembro de 2018, a Administração revisitou a segregação
entre curto e longo prazo de saldos relacionados à provisão para créditos de liquidação
duvidosa, sendo R$875 e R$3.145 reclassificados do circulante para o não circulante, na
controladora e consolidado respectivamente, bem como das mensalidades a receber dos
alunos no valor de R$1.956 e R$12.543 do circulante para o não circulante, na controlada no
consolidado, bem como corrigiu as respectivas provisões para crédito de liquidação duvidosa
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aumentando o saldo do contas a receber circulante no valor de R$ 658 e R$4.199 na
controladora e consolidado, respectivamente e baixa de direitos a receber no valor de R$ 1.724
na controladora e consolidado, provenientes de prestação de serviços na atividade de ensino.
No mesmo ato, foram ajustados as mensalidades nas linhas de receita líquida e a reversão de
provisão para crédito de liquidação duvidosa na linha especifica.
(k)

No exercício de 2019, a Companhia concluiu o laudo de PPA (Purchase Price Allocation)
relacionado as aquisições do grupo UNIPÊ e grupo Veritas, e adequou a alocação do valor justo
conforme Nota 5.

(l)

No resultado do exercício findo de 31 de dezembro de 2018, os ajustes de impostos de renda e
contribuições social corrente são decorrentes de reversão de baixas relacionados a créditos
tributários sem expectativa de utilização de anos anteriores registrados originalmente em 2018,
sendo R$ (1.700) na controladora e R$ (3.123) no consolidado. Para o imposto de renda e
contribuição social diferidos, foi necessário também a correção dos créditos constituídos em
2018 referente a anos anteriores, no montante de R$ (276) na controladora e R$ 7.965 no
consolidado.
As demonstrações no fluxo de caixa foram reapresentadas para refletir os ajustes nas
movimentações de certas divulgações nas notas explicativas de combinações de negócios
(Nota 5), imobilizado (Nota 10), intangível (Nota 11) e mudanças de passivos (Nota 21).
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2.2. Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas são compostas pelas demonstrações financeiras
da Cruzeiro do Sul Educacional S.A. e suas controladas apresentadas abaixo:
Razão social
Participação Direta
Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. (“UDF”)
Sociedade Empresária de Ensino Superior do Litoral Norte
Ltda. (“Módulo”)
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A. (“Unicid”
ou “SECID”)
ACEF S.A. ("Unifran")
Participação Indireta
Uni Cidade Trust de Recebíveis S.A. (“Trust”)
Instituição de Ensino São Sebastião Ltda. (‘”FASS”)
Colégio São Sebastião – Educação Infantil e Ensino
Fundamental Ltda. (“Colégio São Sebastião”)
Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio S/S
Ltda. (“CEUNSP”)
Veritas Educacional A Participações. S.A. (“Veritas”)
Cesuca Complexo de Ensino Superior De Cachoerinha Ltda.
(“Cesuca”)
Sociedade Educacional São Bento Ltda. (“São Bento”)
Sociedade Educacional Santa Rita Ltda. (“Santa Rita”)
Sociedade Educacional Santa Tereza Ltda.
IPÊ Educacional Ltda. (‘Unipê”)
IPÊ Patrimonial Ltda. (“Patrimonial”)

País sede

31/12/2018

31/12/2017

01/01/2017

Brasil

99,98%

99,98%

99,98%

Brasil

99,40%

99,40%

99,40%

Brasil
Brasil

99,99%
99,99%

99,99%
99,99%

99,99%
99,99%

Brasil
Brasil

99,99%
99,99%

99,99%
99,99%

99,99%
99,99%

Brasil

99,99%

99,99%

99,99%

Brasil
Brasil

99,99%
99,98%

99,99%
-

99,99%
-

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

-

-

As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras da
Companhia suas controladas em 31 de dezembro de 2018. O controle é obtido quando a
Companhia e suas controladas estiverem expostas ou tiverem o direito a retornos variáveis
com base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes retornos
por meio do poder exercido em relação à controlada.
As demonstrações financeiras das controladas são elaboradas para o mesmo período de
divulgação que o da Companhia. Quando necessário, são feitos ajustes para que as políticas
contábeis fiquem alinhadas com as da Companhia utilizando práticas contábeis consistentes.
Os ativos, passivos e o resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o
exercício são incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que
a Companhia e suas controladas obtiverem o controle.
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Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações financeiras das controladas
para alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis da Companhia. Todos os
ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa, relacionados com
transações entre controladas, são totalmente eliminados na consolidação.
A variação na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é
contabilizada como transação patrimonial.
2.3. Combinação de negócios
Combinações de negócios são contabilizadas aplicando o método de aquisição. O custo de
uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é avaliada com
base no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não
controladores na adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar
a participação de não controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na sua
participação nos ativos líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente atribuíveis à
aquisição são contabilizados como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia e/ou suas controladas avaliam os ativos e passivos
financeiros assumidos com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos
contratuais, as circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição,
o que inclui a segregação, por parte da adquirida, de derivativos embutidos existentes em
contratos hospedeiros na adquirida.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida ao
valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação
contingente considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser reconhecidas de
acordo com o CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos financeiros, na demonstração do resultado.
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida
em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os
passivos assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos
adquiridos, a diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer
perdas acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio
adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada
uma das unidades geradoras de caixa da Companhia e/ou suas controladas que se espera
sejam beneficiadas pelas sinergias da combinação, independentemente de outros ativos ou
passivos da adquirida ser atribuídos a estas unidades.
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Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela desta unidade
for alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da operação ao
apurar-se o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nestas circunstâncias é apurado
com base nos valores proporcionais da parcela alienada em relação à unidade geradora de
caixa mantida.
Todas as aquisições efetuadas até o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram
realizadas pela aquisição integral das quotas das empresas adquiridas, ou seja, sem o
envolvimento e, consequentemente, necessidade de mensurar a participação não
controladora pelo seu valor justo, ou pela participação proporcional de não controladores
sobre os ativos líquidos identificáveis, apurados na data de aquisição.
2.4. Classificação circulante e não circulante
A Companhia e/ou suas controladas apresentam ativos e passivos no balanço patrimonial
com base na sua classificação como circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no
circulante quando:
x Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso
normal do ciclo operacional da entidade.
x Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.
x Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço.
x É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC
03/IAS 7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para
liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do
balanço.
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado
no circulante quando:
x
x
x
x

Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade.
Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado.
Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço.
A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo
menos 12 meses após a data do balanço.

A Companhia e/ou suas controladas classificam todos os demais passivos no não circulante.
Os ativos passivos fiscais diferidos são classificados no ativo não circulante.
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2.5. Tributos
Imposto de renda e contribuição social – correntes
O imposto de renda e a contribuição social da Companhia e suas controladas são calculados
com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente de R$240 para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição
social sobre o lucro líquido.
O imposto de renda e a contribuição social nas sociedades que aderiram ao PROUNI foram
apurados considerando os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa da Receita
Federal, especificamente aplicáveis ao PROUNI e apurado considerando o lucro da
exploração sobre as atividades isentas.
De acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal nº 1394 de 12/09/2013 (IN
1394/13), a instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos,
não beneficente, que aderir ao PROUNI nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.096 de 2005,
ficará isenta na proporção da ocupação efetiva das bolsas (POEB) durante o período de
vigência do termo de adesão dos seguintes tributos: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), Contribuição para o PIS/Pasep; Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL); e Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). A isenção é
apurada através do lucro da exploração, observando o disposto da IN 1394/13.
Tributos diferidos
Tributo diferido são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e
perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja provável que o lucro tributável
esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e
créditos e perdas tributárias não utilizadas possam ser utilizados, exceto:
x Quando o ativo fiscal diferido relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado
no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma
combinação de negócios e, na data da transação, não afeta nem o lucro contábil nem o
lucro tributável ou prejuízo fiscal.
x Sobre as diferenças temporárias dedutíveis associadas com investimentos em
controladas, ativos fiscais diferidos são reconhecidos somente na extensão em que for
provável que as diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro
tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias possam ser utilizadas.
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O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado em cada data do balanço e baixado na
extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir
que todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a ser utilizado. Ativos fiscais diferidos
baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em que se
torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos fiscais diferidos sejam
recuperados.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser
aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas
de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço.
Tributos diferidos relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido
também são reconhecidos no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado. Itens
de tributos diferidos são reconhecidos de acordo com a transação que originou o tributo
diferido, no resultado abrangente ou diretamente no patrimônio líquido.
Tributos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal ou
contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os tributos diferidos são
relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária.
Tributos sobre as vendas
As regras do PROUNI definem que estão isentas do PIS e da COFINS as receitas auferidas
pela Companhia e suas controladas, sobre todas as atividades operacionais vinculadas à
graduação tradicional e tecnológica. Para as demais receitas de ensino superior, a incidência
do PIS e a COFINS segue as alíquotas de 0,65% e 3,00%, respectivamente e, para as
atividades não relacionadas ao ensino superior, a incidência do PIS é apurado pela alíquota
de 1,65% e a COFINS a 7,6%. Vale ainda destacar que, a partir de julho de 2015 a
Companhia e suas controladas, passaram a recolher PIS e COFINS sobre os rendimentos
com aplicações financeiras, com alíquotas de 0,65% e 4,00%, respectivamente.
Sobre as receitas das atividades de ensino, incide o ISS e de acordo com cada Município as
alíquotas são de 2,00% a 5,00%.
2.6. Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de
caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia e suas
controladas consideram equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade
imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de
mudança de valor.
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2.7. Instrumentos financeiros – reconhecimento inicial e mensuração subsequente
i. Ativos financeiros
A Companhia por meio de suas controladas, possui aplicações financeiras – vinculadas que
possuem característica de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado, com liquidez restrita e estão registrados acrescidos dos rendimentos financeiros
(resultado), correspondentes ao seu valor justo.
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
e ao valor justo por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características
dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia e
suas controladas para a gestão destes ativos financeiros.
Todos os ativos financeiros são reconhecidos a valor justo, acrescido, no caso de ativos
financeiros não contabilizados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação
que são atribuíveis à aquisição do ativo financeiro.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em quatro
categorias:
x Ativos financeiros ao custo amortizado.
x Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com
reclassificação de ganhos e perdas acumulados.
x Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes,
sem reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu
desreconhecimento (instrumentos patrimoniais).
x Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros
mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor
justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor
justo. Ativos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem
adquiridos com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo.
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Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do
principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado,
independentemente do modelo de negócios. Não obstante os critérios para os instrumentos
de dívida ser classificados pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros
resultados abrangentes, conforme descrito acima, os instrumentos de dívida podem ser
designados pelo valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se isso eliminar,
ou reduzir significativamente, um descasamento contábil.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na
demonstração do resultado.
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um
grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
x Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram.
x A Companhia e suas controladas transferiram seus direitos de receber fluxos de caixa do
ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem
atraso significativo a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e (a) a
Companhia e suas controladas transferiram substancialmente todos os riscos e benefícios
do ativo, ou (b) a Companhia e suas controladas nem transferiram nem retiveram
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo.
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em duas etapas. Para as exposições de
crédito para as quais não houve aumento significativo no risco de crédito desde o
reconhecimento inicial, as perdas de crédito esperadas são provisionadas para perdas de
crédito resultantes de eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (perda de
crédito esperada de 12 meses). Para as exposições de crédito para as quais houve um
aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária uma
provisão para perdas de crédito esperadas durante a vida remanescente da exposição,
independentemente do momento da inadimplência (uma perda de crédito esperada vitalícia).
Para os demais ativos financeiros passíveis de análise de redução ao valor recuperável não
foi reconhecida nenhuma perda esperada no exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
pois de acordo com a avaliação da Companhia e suas controladas além do risco associado
ser baixo, não há histórico de perdas.
Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável de recuperação dos
fluxos de caixa contratuais.
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ii. Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos
financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado ou
como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme
apropriado.
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou
menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
Os passivos financeiros da Companhia e controladas incluem fornecedores, outras contas a
pagar, empréstimos, financiamentos, debêntures, e instrumentos financeiros derivativos.
Mensuração subsequente
A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação, conforme descrito
abaixo:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para
negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por
meio do resultado.
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem incorridos
para fins de recompra no curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros
derivativos contratados pela Companhia e/ou controladas que não são designados como
instrumentos de hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos
financeiros.
Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do
resultado.
Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do
CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos financeiros, forem atendidos. A Companhia e suas
controladas não designaram nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado.
Passivos financeiros ao custo amortizado

41
518

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1° de janeiro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Após o reconhecimento inicial, empréstimos, financiamentos e debêntures contraídos
sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o
método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os
passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na
aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A
amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na
demonstração do resultado.
Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos, financiamentos e debêntures
contraídos, sujeitos a juros.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja,
quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um
passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente
modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo
original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores
contábeis é reconhecida na demonstração do resultado.
iii. Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial consolidado se houver um direito legal atualmente
aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em
bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.
2.8. Instrumentos financeiros - derivativos
A controlada Módulo utiliza instrumentos financeiros derivativos, principalmente swaps, para
fornecer proteção contra o risco de variação cambial sobre empréstimos em moeda
estrangeira.
Os instrumentos financeiros derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data
em que o contrato de derivativo é contratado, sendo reavaliados subsequentemente também
ao valor justo. Derivativos são apresentados como ativos financeiros quando o valor justo do
instrumento for positivo, e como passivos financeiros quando o valor for negativo.
Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de derivativos durante
o exercício são lançados diretamente na demonstração de resultado.
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A Módulo utiliza contratos de swap com o objetivo de proteger a exposição a variações no
valor justo dos empréstimos em moeda estrangeira. A Companhia não possui contabilidade
de hedge accounting.
2.9. Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto,
estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos
monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e
determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração
os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos
respectivos ativos e passivos. Os saldos de contas a receber da Companhia estão ajustados
a valor presente conforme demonstrado na Nota Explicativa 7.
2.10. Investimentos em controladas
Os investimentos da Companhia em suas controladas são contabilizados com base no
método da equivalência patrimonial. Com base no método da equivalência patrimonial, o
investimento em uma controlada é reconhecido inicialmente ao custo. O valor contábil do
investimento é ajustado para fins de reconhecimento das variações na participação da
Companhia no patrimônio líquido da controlada a partir da data de aquisição. O ágio relativo
à controlada é incluído no valor contábil do investimento, não sendo, no entanto, amortizado
nem individualmente testado para fins de redução no valor recuperável dos ativos.
A demonstração do resultado reflete a participação da Companhia nos resultados
operacionais da controlada. Eventual variação em outros resultados abrangentes dessas
investidas é apresentada como parte de outros resultados abrangentes da Companhia.
Adicionalmente, quando houver variação reconhecida diretamente no patrimônio da
controlada, a Companhia reconhecerá sua participação em quaisquer variações, quando
aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Nos exercícios findos em 31
de dezembro de 2018 e 2017 a Companhia não possui efeitos em outros resultados
abrangentes ou registrados diretamente no patrimônio líquido derivados das demonstrações
financeiras de suas controladas.
Ganhos e perdas não realizados em decorrência de transações entre a Companhia e a
controlada são eliminados em proporção à participação na controlada. A soma da
participação da Companhia nos resultados de uma controlada é apresentada na
demonstração do resultado, fora do lucro operacional, representando o resultado após os
impostos e participações de não controladores nas controladas.
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Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é
necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da
Companhia em sua controlada. A Companhia determina, em cada data de fechamento do
balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que o investimento na controlada sofreu
perda por redução ao valor recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o montante da
perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da
controlada e o valor contábil e reconhece a perda, quando aplicável, no resultado do
exercício.
Ao perder influência significativa sobre a controlada, mensura e reconhece qualquer
investimento retido ao valor justo. Eventual diferença entre o valor contábil da controlada, no
momento da perda de influência significativa, e o valor justo do investimento retido e dos
resultados da alienação, serão reconhecidos no resultado.
2.11. Imobilizado
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment)
acumuladas.
Custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção
de um ativo qualificável são reconhecidos como parte do custo do imobilizado em
construção. A Companhia não possui ativos qualificáveis nos períodos apresentados.
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do
item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente
irão fluir para a Companhia e/ou suas controladas e que o seu custo pode ser medido de
forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado.
Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado
conforme incorridos.
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro
valor substituto do custo, deduzido do valor residual.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às
vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que
mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no
ativo. Ativos arrendados, classificados como arrendamento financeiro conforme o CPC 06
(R1)/ IAS 17 - Operacões de arrendamento mercantil, são depreciados pelo período que for
mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas vidas úteis, a não ser que esteja
razoavelmente certo de que a Companhia e/ou suas controladas irão obter as propriedades
ao final do prazo do arrendamento.
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As vidas úteis estimadas para o período corrente e comparativo são as seguintes:
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Equipamentos audiovisuais
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Propriedade de arrendamento mercantil

10 anos
5 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos
(a)
25 anos

(a) Com base nos contratos de locação, a vida útil das benfeitorias em propriedades de terceiros gira em torno
de 4,0% a 10,0% a.a. variando de acordo com o período de locação.

O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no
encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico
futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do
ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do
ativo) é incluído na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
2.12. Arrendamento mercantil
A caracterização de um contrato como arrendamento mercantil está baseada em aspectos
substantivos relativos ao uso de um ativo ou ativos específicos ou, ainda, ao direito de uso
de um determinado ativo, na data do início da sua execução.
Arrendamentos mercantis financeiros que transferem à Companhia e/ou suas controladas
basicamente todos os riscos e benefícios relativos à propriedade do item arrendado são
capitalizados no início do arrendamento mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se
inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. Sobre o
custo são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na transação.
Os pagamentos de arrendamento mercantil financeiro são alocados a encargos financeiros e
redução de passivo de arrendamento mercantis financeiros, de forma a obter taxa de juros
constante sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são
reconhecidos na demonstração do resultado.
Os bens arrendados são depreciados ao longo da sua vida útil. Contudo, quando não houver
razoável certeza de que a Companhia e/ou suas controladas obterão a propriedade ao final
do prazo do arrendamento mercantil, o ativo é depreciado ao longo da sua vida útil estimada
ou no prazo do arrendamento mercantil, dos dois o menor.
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A Companhia possui um contrato de aluguel de imóvel, classificado como arrendamento
mercantil financeiro em uma operação de venda e leaseback financeiro. O ganho decorrente
da transação de venda obtido acima do valor contábil foi diferido e é amortizado durante o
prazo do arrendamento, conforme detalhes apresentados nas Notas Explicativas 2.19 e 20.
Os arrendamentos mercantis financeiros são aqueles em que a arrendadora transfere
substancialmente riscos e benefícios inerentes à propriedade a arrendatária, o recebível é
então reconhecido pelo menor valor entre o valor justo e valor presente dos recebimentos
previstos em contrato. Os juros referentes ao arrendamento financeiro são reconhecidos na
demonstração de resultado como receita financeira durante o período de vigência contratual.
Os juros decorrentes do arrendamento são reconhecidos na demonstração do resultado,
como despesa financeira durante o seu período de vigência contratual.
Os pagamentos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como despesa na
demonstração do resultado de forma linear ao longo do prazo do arrendamento mercantil.
2.13. Ativos intangíveis
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu
reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de
negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os
ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas
acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos
de desenvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na
demonstração do resultado no exercício em que for incorrido.
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida.
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e
avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver
indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para
um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada exercício
social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos
futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de
amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A
amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do
resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados
anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no
nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente
para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na
vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva.
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Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a
diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.
As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Carteira de clientes
Marca
Licenças MEC
Cláusula de não concorrência
Pólos de ensino
Software

6,3 anos
21,2 anos
Indefinida
6 anos
5 anos
10 anos

2.14. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências
identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída
provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido do valor recuperável.
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido
como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que
reflita o custo médio ponderado de capital aplicável para a unidade geradora de caixa. O
valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda
firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas,
ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda
firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais
recente com ativos semelhantes.
O seguinte critério é também aplicado para avaliar perda por redução ao valor recuperável
de ativos específicos:
Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
Teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio é feito anualmente (em 30 de
setembro) ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil.
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Ativos intangíveis com vida útil indefinida
Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução ao
valor recuperável anualmente (em 30 de setembro), individualmente ou no nível da unidade
geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda por
desvalorização do valor contábil.
Ativos intangíveis e imobilizados com vida útil definida
Ativos intangíveis e imobilizados com vida útil definida são amortizados e depreciados,
respectivamente, bem como avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável
sempre que houver indicação de perda do valor econômico do ativo. A avaliação da
existência de indicativos de perda do valor econômico é realizada no mínimo anualmente,
individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso ou quando as
circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil.
2.15. Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Companhia e/ou suas controladas possuem uma
obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é
provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma
estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia e/ou suas
controladas esperam que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte,
por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo
separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a
qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer
reembolso.
2.16. Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em
dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se a Companhia e/ou suas controladas
possuem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço
passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
2.17. Adiantamento de clientes
São apresentados no passivo circulante e correspondem aos valores recebidos
antecipadamente, relativos a cursos que serão ministrados no período seguinte e que são
reconhecidos no resultado do exercício de acordo com o regime de competência em
decorrência da obrigação de desempenho definida pelo CPC 47/IFRS 15 (Contratos com
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clientes).
2.18. Resultado por ação
O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício dividido pelo
número médio ponderado de ações em circulação no respectivo exercício. O resultado por
ação diluído é calculado por meio da referida média ponderada das ações em circulação,
ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos
períodos apresentados.
A Companhia e/ou suas controladas não possuem operações com instrumentos diluidores
que influenciam no cálculo do lucro diluído, portanto, o lucro diluído por ação é igual ao valor
do lucro básico por ação.
2.19. Receita diferida
A receita diferida refere-se a ganho registrado pela controlada CEUNSP pela venda de um
imóvel. Esta receita diferida será apropriada ao resultado pelo prazo contratual de 20 anos,
vide Nota 20.
2.20. Demonstração do valor adicionado (“DVA”)
A DVA foi preparada de acordo com o Pronunciamento CPC 9 – Demonstração do Valor
Adicionado e com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base
de preparação das demonstrações financeiras. Essa demonstração tem por finalidade
evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado período
e é apresentada pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasileira,
como parte de suas demonstrações financeiras individuais e como informação suplementar
às demonstrações financeiras consolidadas, pois não é uma demonstração prevista nem
obrigatória conforme as IFRSs.
2.21. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2018
Receita de contratos com Clientes (CPC 47/IFRS 15)
O CPC 47, equivalente à norma internacional IFRS 15, substitui o CPC 30 - Receitas
(equivalente à norma internacional IAS 18) e interpretações relacionadas e se aplica, com
exceções limitadas, a todas as receitas decorrentes de contrato com cliente. O CPC 47
estabelece um modelo de cinco etapas para contabilizar a receita proveniente de contrato
com cliente e exige que a receita seja reconhecida em um valor que reflita a contraprestação
que a entidade espera receber em troca da transferência de bens ou serviços para um
cliente.
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A receita de contrato com cliente é reconhecida quando o controle dos bens ou serviços é
transferido para o cliente por um valor que reflita a contraprestação à qual a Companhia e/ou
suas controladas esperam ter direito em troca destes bens ou serviços.
Prestação de serviços
As receitas incluem mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação),
ensino médio e fundamental, presenciais ou à distância, mensalidade de cursos de extensão
e taxas de serviços. As receitas são registradas quando os serviços são prestados.
Venda de produtos
A receita de venda de livros e apostilas é reconhecida quando os riscos e benefícios
significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao comprador, o que
geralmente ocorre na sua entrega.
Receita de juros
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizados e ativos financeiros
que rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de
juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados
de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo
mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A
receita de juros é incluída na rubrica receita financeira, na demonstração do resultado.
O CPC 47/IFRS 15 exige que as entidades exerçam julgamento, levando em consideração
todos os fatos e circunstâncias relevantes ao aplicar cada etapa do modelo a contratos com
seus clientes. A norma também especifica a contabilização dos custos incrementais de
obtenção de um contrato e os custos diretamente relacionados ao cumprimento de um
contrato. Além disso, a norma exige divulgações mais detalhadas.
A Companhia e suas controladas não identificaram impactos na adoção inicial dessa norma.
CPC 48/IFRS 9 – Instrumentos Financeiros
Aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros.
A versão completa da IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência para 1º de janeiro
de 2018, e substitui a orientação no CPC38/IAS 39, que diz respeito à classificação e à
mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações que a CPC48/IFRS 9 traz
são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment
para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo
atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade
de hedge.
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i) Classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros
O CPC48/IFRS 9 contém uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos
financeiros que contém três principais categorias de classificação: mensurados ao custo
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor
justo por meio do resultado (“VJR”). A norma elimina as categorias existentes no IAS 39 de
mantidos até o vencimento, mantidos para negociação, empréstimos e recebíveis, e
disponível para venda.
Essa alteração não gerou quaisquer impactos retrospectivos na mensuração de ativos
financeiros da Companhia.
A Companhia e suas controladas avaliaram a classificação e mensuração dos ativos e
passivos financeiros em 1º. de janeiro de 2018:
Saldo
Contábil

Classificação anterior (CPC
38/IAS 39)

Classificação atual (CPC
48/IFRS 9)

76.410
127.043
34.023

Valor justo por meio de resultado
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis

Valor justo por meio de
resultado
Custo amortizado
Custo amortizado

Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado

Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outros créditos
Passivos financeiros
Fornecedores
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações por aquisição de
participações societárias

16.608
1.749
58.194
191.655
8.015

pelo custo
pelo custo
pelo custo
pelo custo
pelo custo

pelo custo
pelo custo
pelo custo
pelo custo
pelo custo

ii) Novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e
incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas
A Companhia adotou a nova prática a partir de 1º de janeiro de 2018 e não fará
reapresentação de informações comparativas, como permitido pela norma. Abaixo
demonstramos a reconciliação dos novos saldos patrimoniais consolidados relativos ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e o saldo de abertura, em 1º de janeiro de 2018,
afetados pela nova norma:
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Consolidado
Ativo circulante

Demonstrações
Efeitos
financeiras em reapresentação
31/12/2017
(Nota 2.1)
226.760
(5.631)

Demonstrações
financeiras em
31/12/2017
(reapresentado)
221.129

Adoção inicial
do CPC
48/IFRS-9
(20.617)

Demonstrações
financeiras em
01/01/2018
200.512

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Tributos a recuperar
Outros créditos

76.410
125.968
7.541
16.841

(3.213)
(2.418)

76.410
125.968
4.328
14.423

(20.617)
-

Ativo não circulante
Total do ativo

634.476
861.236

17.406
11.775

651.882
873.011

4.836
(15.781)

76.410
105.351
4.328
14.423
656.718
857.230

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo

223.580
259.860
377.796
861.236

1.831
2.260
7.684
11.775

225.411
262.120
385.480
873.011

(15.781)
(15.781)

225.411
262.120
369.699
857.230

A Companhia realizou uma avaliação de impacto detalhada dos três aspectos da CPC
48/IFRS 9 mencionados acima e devido à natureza não garantida dos seus recebíveis, a
provisão para devedores duvidosos aumentou R$13.753 em decorrência da aplicação da
perda esperada de crédito. Adicionalmente, foi convertido o montante de R$2.028 como
reserva de lucros à disposição da assembleia geral oriundo do efeito de ajustes realizados
pela Administração e que tinham como origem o impacto da adoção do IFRS 9. Os efeitos
somados totalizam R$15.781.
2.22. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor em 31 de dezembro de
2018
As práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS), estão em constante e continuo processo de revisão, com o
objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o leitor no processo de leitura,
entendimento e análise comparativa com outras empresas do mercado.
A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou
alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. As seguintes
normas entraram em vigor a partir de 1º. de janeiro de 2019 e a conclusão de análise e
impacto é a seguinte:
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Pronunciamento

Descrição

CPC 06 (R2) – Arrendamento Mercantil e Ofício-Circular
CVM SNC/SEP 02/2019 - Orientação sobre aplicação do
CPC 06 (R2) – Arrendamentos

Correlação as normas internacionais de contabilidade - IFRS 16 Refere-se à definição e a orientação do contrato de arrendamento
previsto no IAS 17.

ICPC 22 / IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamento de
tributos sobre o Lucro

IFRIC 23 – Incerteza sobre os tratamentos de impostos sobre o lucro.
Refere-se ao tratamento, contabilização e apresentação de incertezas
fiscais.
IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma ainda não emitida pelo CPC no
Brasil, mas que será codificada como CPC 50 - Contratos de Seguro e
substituirá o CPC 11 - Contratos de Seguro),
Alterações ao CPC 15 (R1)/IFRS 3: Definição de negócios

CPC 11 - Contratos de seguro
Alterações ao CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios
Alterações ao CPC 26 (R1) - Apresentação das
Demonstrações Contábeis e CPC 23 - Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro

Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão material

CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamento Mercantil (vigência a partir de 01/01/2019)
A IFRS 16 introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais
estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor.
A IFRS 16 substituirá as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (R1)/IAS
17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. Essa norma entrará em vigor
em 1º de janeiro de 2019.
A Administração revisou todos os contratos de arrendamento e concluiu que a maior parte se
refere a arrendamentos de curto prazo, de baixo valor e ainda arrendamentos nos quais não
controlam o ativo e nem direcionam o uso. Estes arrendamentos continuarão sendo
reconhecidos linearmente como despesas no resultado do exercício. Com relação aos
demais arrendamentos, a Companhia avaliou os potenciais impactos da aplicação inicial do
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos terá sobre as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas em 1º de janeiro de 2019.
As alterações significativas decorrentes da adoção da CPC 06 (R2)/IFRS 16 na Companhia
serão as seguintes:
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(a) Começo do prazo de arrendamento mercantil – A Companhia definiu o início do prazo de
arrendamento mercantil a data em que passa a exercer o direito de usar o imóvel e data
center. Nesse sentido, a Companhia determinou a data de assinatura dos contratos, uma
vez, que a partir dessa data passa a controlar aspectos operacionais do imóvel e do data
center como reformas, e preparação do ambiente físico e lógico.
(b) Prazo contratual: o prazo do arrendamento será o período legalmente aplicável do
contrato e levará em conta as opções de rescisão e renovação por vias judiciais, cujo uso
pela Companhia é razoavelmente certo. Os contratos da Companhia estão
substancialmente representados por contratos por tempo determinado, entretanto, a
companhia é arrendatária em cinco contratos com prazo indeterminado referentes
alguns de seus campi, nestes casos, a Companhia considerou em sua avaliação como o
espaço é utilizado, bem como a expectativa de permanência no imóvel.
(c) Pagamentos fixos em essência – São os pagamentos durante o prazo do arrendamento
mercantil que a Companhia está ou possa vir a ser obrigado a fazer. A Companhia
determinou como pagamentos fixos em essência os valores determinados como fixos
pelo arrendador (aluguéis mínimos contratuais). A Companhia não considerou, para fins
de mensuração do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento, os pagamentos
de alugueis variáveis decorrente de sua receita líquida, serviços e impostos, sendo esses
registrados como despesa no resultado do exercício ao longo do prazo do arrendamento.
(d) Taxa de juros incremental de financiamento do arrendatário – A Companhia considerou,
para todos os contratos com terceiros, taxa nominal de juros necessárias para adquirir
ativos em condições similares aqueles aluguéis contratados na data de assinatura. As
taxas adotadas pela Companhia consideram o custo de captação baseado no CDI
(Certificado de Depósito Interbancário) somado a um spread de risco da Companhia,
taxa nominal . Essas taxas de juros foram avaliadas considerando o período do
arrendamento mercantil com os efeitos da intenção de renovação.
(e) Depreciação do ativo de direito de uso – Os contratos de arrendamento da Companhia
não possuem cláusulas que permitam a Companhia exercer a aquisição da propriedade
do ativo ao final do prazo de arrendamento mercantil. Dessa forma a vida útil desses
ativos na ausência de perda ao valor recuperável será o prazo contratual (inclusive
considerando eventual prazo de renovação ou término antecipado conforme julgamento
da Companhia), o que for menor. A Companhia adotará a alocação da depreciação do
ativo de direito de uso de forma sistemática e linear no resultado do exercício na rubrica
competente a sua natureza (“Custo dos serviços prestados” / “Despesas gerais e
administrativas”). Ressalta-se que a Companhia reavaliará periodicamente a vida útil dos
direitos de uso sempre que apresentar alterações nos planos comerciais estratégicos e
intenções dos locadores na continuidade do contrato.
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(f) Encargos financeiros decorrentes dos contratos de arrendamento – O encargo financeiro
será reconhecido como despesa financeira e apropriado a cada período durante o prazo
do arrendamento mercantil. Os pagamentos contingentes são registrados como despesa
no resultado do exercício a medida em que são incorridos.
(g) Impostos recuperáveis – A Companhia calculou de maneira bruta os impactos dos
impostos recuperáveis na definição das contraprestações assumidas dos contratos em
que sejam aplicáveis, conforme, preconizado pela Ofício Conforme Ofício-Circular CVM
SNC/SEP 02/2019 - Orientação sobre aplicação do CPC 06 (R2)/IFRS 16 –
Arrendamentos e a sua alocação no resultado será efetuada em contrapartida das
rubricas competente a sua natureza (“Custo dos serviços prestados” / “Despesas Gerais
e Administrativas”/ “Despesas Financeiras”).
(h) Arrendamento Financeiro - Para arrendamentos que foram classificados como
arrendamento financeiro, utilizando o CPC 06 (R1)/IAS 17 Operacões de arrendamento
mercantil, o valor contábil do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento na
data da aplicação inicial deve ser o valor contábil do ativo de arrendamento e do passivo
de arrendamento imediatamente antes dessa data mensurado, utilizando o CPC
06(R1)/IAS 17 Operacões de arrendamento mercantil. Desta forma, para esses
arrendamentos, a Companhia contabilizou o ativo de direito de uso e o passivo de
arrendamento, utilizando os critérios de CPC 06(R2)/IFRS 16 Arrendamentos a partir da
data da aplicação inicial e os saldos anteriormente classificados como Propriedade de
arrendamento mercantil e obrigações de arrendamento mercantil foram reclassificados
para as rubricas de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento.
A Companhia adotará como política contábil que os contratos de baixo valor serão
considerados contratos, cujo bem novo for de até R$20 (Mil reais).
Efeito de transição
A Companhia aplicará o CPC 06 (R2)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva
modificada, a qual não exige a reapresentação dos valores correspondentes, não impactará
o patrimônio líquido, e possibilita a adoção de expedientes práticos. Portanto, a informação
comparativa de 2018 que será apresentada em 2019 não será reapresentada. Na transição,
para arrendamentos classificados como arrendamentos operacionais segundo o CPC 06
(R2)/IFRS 16, para fins de registro contábil, os passivos de arrendamento serão mensurados
pelo valor presente dos pagamentos de alugueis remanescentes, descontados pela taxa de
desconto nominal considerando a taxa de empréstimo incremental da Companhia em 1º de
janeiro de 2019 sobre o fluxo de caixa descontado real (sem inflação). Os ativos de direito de
uso serão mensurados ao valor equivalente ao passivo de arrendamento na data de adoção
inicial, acrescidos dos pagamentos antecipados e deduzidos dos incentivos recebidos dos
arrendadores. A Companhia optou por utilizar o expediente prático de transição e não
reconhecer os ativos de direito de uso e os passivos de arrendamento para alguns
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arrendamentos de ativos de baixo valor, bem como com prazos de arrendamento inferiores a
12 meses. A Companhia reconhecerá os pagamentos associados a esses arrendamentos
como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. Adicionalmente, a
Companhia não considerará custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso
na data de aplicação inicial.
Ao mensurar os passivos de arrendamento para aqueles arrendamentos anteriormente
classificados como arrendamentos operacionais, a Companhia descontará os pagamentos
do arrendamento utilizando a sua taxa nominal incremental de empréstimo com
características e prazos semelhantes aos contratos de arrendamento em 1º de janeiro de
2019. As taxas aplicadas estão apresentadas abaixo:
Contratos por prazo e taxa de desconto
Prazos Contratuais
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
Mais de 7 anos

Taxa
8,82%
9,32%
9,69%
10,01%
Entre 10,23% e 11,19%

O detalhamento da composição dos saldos, a contabilização dos saldos iniciais, bem como
sua movimentação para 1º de janeiro de 2019 estão demonstrados no quadro abaixo:
Contas afetadas
Ativo não circulante
Direito de uso Imóvel
Passivo circulante
Passivo de arrendamento
Passivo não circulante
Passivo de arrendamento

Controladora

Consolidado

188.904

496.458

8.016

31.695

180.888

463.376

O detalhamento dos fluxos de pagamentos está demonstrado no quadro abaixo:

2019
2020
2021
2022 em diante

Controladora
8.016,00
10.787,00
16.239,00
153.862,00

Consolidado
31.695,00
35.919,00
44.853,00
382.604,00
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Informações adicionais
A Companhia utilizou para fins de registro contábil o fluxo de caixa sem considerar o efeito
da inflação nos fluxos a serem descontados. Adicionalmente, conforme Ofício-Circular CVM
SNC/SEP 02/2019 - Orientação sobre aplicação do CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos,
a Companhia avaliou que os impactos decorrentes da projeção da inflação nos pagamentos
futuros de aluguel descontados a valor presente utilizando-se da taxa nominal produziria um
acréscimo no direito de uso de R$96.432 e no passivo de arrendamento de R$96.432
consolidado em 1º. de janeiro de 2019. A inflação foi projetada com base no principal
indicador de seus contratos IGPM e informações obtidas no Banco Central do Brasil.
As taxas de juros nominais refletem as taxas utilizadas para o cálculo e registro contábil do
CPC 06 (R2)/IFRS 16 arrendamento mercantil determinadas quando do início do
arrendamento. Adicionalmente, como premissa, para determinação dos fluxos de caixa
futuros contratuais incorporando a inflação esperada foram utilizadas cotações futuras de
mercado obtidas através na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão para o IGPM como indexador de
inflação constante em nossos contratos de arrendamento. As curvas de inflação foram
obtidas na data de transição para o cálculo do efeito de 1º de janeiro de 2019 e será obtida
quando do início dos contratos e a cada data base de reajuste considerando o prazo
contratual remanescente.
ICPC 22/IFRIC 23 Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro
A interpretação ICPC 22, aprovada em 21 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 1º
de janeiro de 2019, trata da contabilização dos tributos sobre o rendimento nos casos em
que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da CPC 32/IAS 12
tributos sobre o lucro e não se aplica a tributos fora do âmbito da CPC 32/IAS 12 nem inclui
especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos
tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte:
x
x
x
x

Se a entidade considera tratamentos tributários incertos separadamente;
As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários
pelas autoridades fiscais;
Como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos
fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e
Como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias.

A entidade deve determinar se considera cada tratamento tributário incerto separadamente
ou em conjunto com um ou mais tratamentos tributários incertos. Deve-se seguir a
abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A interpretação vigora para períodos
anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019, mas são disponibilizadas determinadas
isenções de transição.
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A Companhia adotará a interpretação a partir da data em que entrar em vigor, é possível que
a Companhia necessite estabelecer processos e procedimentos para obter as informações
necessárias para a aplicação da Interpretação em tempo hábil. Na avaliação da Companhia
não são esperados impactos significativos em decorrência desta interpretação, uma vez que
todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro
estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais
CPC 11/IFRS 17 - Contratos de seguro
Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma ainda não emitida
pelo CPC no Brasil, mas que será codificada como CPC 50 - Contratos de Seguro e
substituirá o CPC 11 - Contratos de Seguro), uma nova norma contábil abrangente para
contratos de seguro que inclui reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação.
Assim que entrar em vigor, a IFRS 17 substituirá a IFRS 4 - Contratos de Seguro (IFRS 4)
emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se a todos os tipos de contrato de seguro (como vida,
ramos elementares, seguro direto e resseguro), independentemente do tipo de entidade que
os emitem, bem como determinadas garantias e instrumentos financeiros com características
de participação discricionária. A Administração efetuou uma análise preliminar e entende que
essa norma não se aplica a Companhia.
Alterações ao CPC 15 (R1)/IFRS 3: Definição de negócios
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS 3, sendo
essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 15 (R1) para ajudar as
entidades a determinar se um conjunto adquirido de atividades e ativos consiste ou não em
um negócio. Elas esclarecem os requisitos mínimos para uma empresa, eliminam a
avaliação sobre se os participantes no mercado são capazes de substituir qualquer elemento
ausente, incluem orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo adquirido é
substantivo, delimitam melhor as definições de negócio e de produtos e introduzem um teste
de concentração de valor justo opcional. Novos casos ilustrativos foram fornecidos
juntamente com as alterações. Como as alterações se aplicam prospectivamente a
transações ou outros eventos que ocorram na data ou após a primeira aplicação, a
Companhia não será afetada por essas alterações na data de transição.
Alterações ao CPC 26 (R1)/IAS 1 e CPC 23/IAS 8: Definição de omissão material
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes
in Accounting Estimates and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC,
alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar a definição omissão em todas as normas e
a informação é material se sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar,
razoavelmente, decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras de
propósito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem
informações financeiras sobre relatório específico da entidade. Não é esperado que essas
alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais e
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consolidadas da Companhia.

3. Avaliação das informações por segmento
Em função da concentração de suas atividades, substancialmente, na atividade de ensino
superior, a Companhia está organizada e é gerenciada em uma única unidade de negócio. Os
cursos oferecidos pela Companhia, embora sejam destinados a um público diverso, e entregues
em formatos diferentes como campi e pólos, não são controlados e gerenciados pela
Administração como segmentos independentes, sendo os resultados da Companhia
acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.

4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das demonstrações financeiras da Companhia e/ou suas controladas requerem
que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas que afetam os valores
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos e as respectivas divulgações, bem como
as divulgações de passivos contingentes.
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras
importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo riscos que
podem causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício
financeiro estão relacionados a seguir:
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo
menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é
baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de
mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado
no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os
próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia e/ou
suas controladas ainda não tenham se comprometido ou investimentos futuros significativos que
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é
sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos
recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de
extrapolação.
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Valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo dos instrumentos financeiros ativos e passivos que não são negociados em
mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação, incluindo o método de
fluxo de caixa descontado. A Companhia e/ou suas controladas utilizam seu julgamento para
escolher os dados e premissas utilizados nestas avaliações. Mudanças nas premissas sobre
esses fatores podem afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.
Provisões para demandas judiciais
A Companhia e/ou suas controladas reconhecem provisão para causas cíveis, tributárias e
trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis,
a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
A Companhia e suas controladas diretas e indiretas estão sujeitas no curso normal dos negócios
a fiscalizações, processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias cível, tributária,
trabalhista, ambiental, societária e direito do consumidor, entre outras. Dependendo do objeto
das investigações sobre os processos judiciais ou procedimentos administrativos, a Companhia e
suas controladas, podem ser adversamente afetadas, independentemente do respectivo
resultado final.
Conforme exposto, não é possível garantir que estas autoridades não autuarão a Companhia e
suas controladas, nem que estas autuações não se converterão em processos administrativos e,
posteriormente, em processos judiciais, tampouco, o resultado final tanto dos eventuais
processos administrativos quanto dos judiciais.
Tributos
Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios, bem como a natureza de longo prazo e
a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e
as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros
na receita e despesa de tributos já registrada. A Companhia e/ou suas controladas constituem
provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por
parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões
baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações
divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal
responsável.
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Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos,
dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia e suas controladas.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O método do passivo de contabilização do imposto de renda e contribuição social é usado para
imposto de renda diferido gerado por diferenças temporárias entre o valor contábil dos ativos e
passivos e os respectivos valores fiscais. O montante do imposto de renda e contribuição social
diferido ativo é revisado na data de cada balanço e reduzido ao montante que não seja mais
realizável através de lucros tributáveis futuros. Ativos e passivos fiscais diferidos são calculados
usando as alíquotas fiscais aplicáveis ao lucro tributável nos anos em que essas diferenças
temporárias deverão ser realizadas. O lucro tributável futuro pode ser maior ou menor que as
estimativas consideradas quando da definição da necessidade de registrar o ativo fiscal.
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
A partir de 1° de janeiro de 2018 a Provisão para crédito de liquidação duvidosa passou a ser
calculada de acordo com as diretrizes do CPC 48/IFRS 9. Como consequência da adoção da
norma, a Companhia passou a mensurar a provisão para créditos de liquidação duvidosa com
base na perda esperada e não mais com base na perda incorrida.
A Companhia optou por utilizar o expediente prático previsto na norma, e aplicou o modelo
simplificado na mensuração da perda esperada para a vida toda do contrato, através da
utilização de dados históricos e da segmentação da carteira de recebíveis em grupos que
possuem o mesmo padrão de recebimento e os mesmos prazos de vencimento.

5. Combinação de negócios
5.1. Grupo Veritas
Em 2 de abril de 2018 a ACEF S.A. concretizou a aquisição da totalidade das ações da
Veritas Educacional A Participações S.A. detentoras da Sociedade Educacional Santa Rita
S.A. (Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG; Faculdade de Tecnologia da Serra
Gaúcha – FTSG), CESUCA – Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha Ltda (CESUCA
– Faculdade Inedi), Sociedade Educacional Santa Tereza Ltda, e Sociedade Educacional
São Bento Ltda. (Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves), juntas definidas como
Grupo Veritas. Em 06 de março de 2018, a transação foi aprovada pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
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O preço pago é composto da seguinte forma:
Descrição

Valor

Preço de aquisição
Ajuste de preço – capital de giro

292.541
2.823

Total da contraprestação

295.364

Alocação do valor justo
Em cumprimento aos dispositivos do CPC 15 (R1)/IFRS 3 – Combinações de Negócios, a
Administração da Companhia concluiu por meio de laudo final de PPA todas as
mensurações nos valores justos dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos na data de
aquisição, perfazendo as alocações abaixo apresentadas.
Segue posição final dos saldos reconhecidos na combinação de negócio em 02 de abril de
2018:
Alocação
preliminar em
02/04/2018

Descrição

Revisão da
alocação
preliminar

Alocação final

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber

24.116

-

24.116

13.927

-

13.927

Tributos diferidos

17.977
7.763

-

17.977
7.763

14.549

-

14.549

9.135

14.689
10.194

23.824

Outros ativos
Imobilizado, líquido
Intangíveis
Carteira de Clientes Santa Rita
Carteira de Clientes Cesuca
Marca Santa Rita

800
32.268

Credenciamento e Licenças de Operação MEC Santa Rita

60.531

Credenciamento e Licenças de Operação MEC Cesuca
Outros intangíveis

11.284

36.790
3.959

219

-

219

192.569

55.666

248.235

(1.480)

-

(1.480)

(7.115)
(36.377)

-

(7.115)
(36.377)

(6.801)
(3.707)

-

(6.801)
(3.707)

(55.480)

-

(55.480)

Total de ativos identificáveis líquidos

137.089

55.666

192.755

Ágio

158.275

(55.666)

102.609

Total da contraprestação

295.364

-

295.364

Passivo
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações por aquisição de participações societárias
Provisão para demanda judiciais
Outros passivos
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O ágio pago por rentabilidade futura originado na operação consiste no benefício das
sinergias esperadas, crescimento das receitas, desenvolvimento futuro dos mercados.
Esses benefícios não são reconhecidos separadamente do ágio porque não atendem aos
critérios de reconhecimento de ativos intangíveis identificáveis.
Metodologia para o reconhecimento dos ativos intangíveis
Foram observados os critérios definidos no CPC 04 (R1)/IAS 38 - Intangível, para
reconhecimento dos ativos intangíveis citados a seguir:

Ativo
Carteira de alunos Santa Rita
Carteira de alunos Cesuca
Marca Santa Rita
Licenças MEC Santa Rita
Licenças MEC Cesuca

R$
23.824
10.994
22.302
97.321
15.243

Método
Método de “rendimentos excedentes c/TAB”
Método de “rendimentos excedentes c/TAB”
Método “Comparativo de mercado (avaliação múltipla)
Método de “com e sem”
Método de “com e sem”

Prazo esperado
de amortização
5 anos
5 anos
Indefinido
Indefinido
Indefinido

Os métodos utilizados consistem em converter montantes futuros em um valor único atual,
ou seja, descontado a valor presente através de taxa de desconto que reflita o risco
associado ao ativo ou negócio.
Saída de caixa líquida na aquisição do Grupo Veritas
Preço de aquisição
Parcela retida (i)
Saldos de caixa e equivalentes de caixa adquiridos
Efeito líquido no fluxo de caixa da adquirente

Abril/2018
295.364
(15.000)
(24.116)
256.248

(i) Parcela de R$15.000 a ser ajustada pela variação do CDI que serão pagos após o 4º aniversário da data de
fechamento da transação.

Impacto das aquisições nos resultados da Companhia
O resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 inclui receitas e despesas
atribuíveis aos negócios adicionais gerados pelo Grupo Veritas, a partir de abril de 2018,
uma vez que a transação de aquisição dessa investida se concretizou em 02 de abril de
2018.
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Desde a data de aquisição, Grupo Veritas controladas contribuíram com uma receita líquida
de R$88.001 e lucro líquido de R$23.837. Se a aquisição tivesse ocorrido no início do
exercício, a receita líquida consolidada totalizaria R$115.616 e o lucro líquido consolidado
seria de R$32.113.
Os custos relacionados à aquisição, no montante de R$1.532, foram reconhecidos na
demonstração do resultado como despesas administrativas na controladora ACEF.
Cláusulas de reembolso de contingências
A Companhia possui cláusula contratual para eventuais desembolsos financeiros para
contingências originadas em eventos passados, ocorridos antes da data de aquisição da
Veritas com suas respectivas controladas.
5.2. Grupo Unipê
Em 26 de março de 2018 a Controlada Secid Sociedade Educacional Cidade de São Paulo
S.A., celebrou um Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças adquirindo
100% das quotas do Centro Universitário de João Pessoa “Unipê” e da Sociedade Limitada
“Ipê Patrimonial”, definidas juntas como Grupo Unipê, e em 11 de setembro de 2018 a
Companhia concluiu as negociações e houve a transferência das quotas.
A operação foi aprovada pelo CADE em 21 de junho de 2018, sem restrições.
O preço pago é composto da seguinte forma:
Descrição

Valor
419.154
(20.844)

Preço de aquisição
Ajuste do preço pós-fechamento
Total da contraprestação

398.310

Alocação do valor justo
Em cumprimento aos dispositivos do CPC 15 (R1)/IFRS 3 – Combinações de Negócios, a
Administração da Companhia concluiu por meio de laudo final de PPA todas as
mensurações nos valores justos dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos na data de
aquisição, perfazendo as alocações abaixo apresentadas.
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Segue posição final dos saldos reconhecidos na combinação de negócio em 11 de setembro
de 2018:
Alocação
preliminar
11/09/2018

Descrição

Revisão da
alocação
preliminar

Alocação final

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa

11.716

-

11.716

Contas a receber

12.985

-

12.985

24

-

24

2.290

-

2.290

266.272

(51.332)

214.940

39.339
19.267

18.370

39.339
37.637

Cláusula de não concorrência

1.789

66

1.855

Outros intangíveis

2.701

-

2.701

356.383

(32.896)

323.487

Investimentos
Outros ativos
Imobilizado, líquido
Intangíveis
Marca
Credenciamento e Licenças de Operação MEC

Passivo
Fornecedores

(3.986)

-

(3.986)

Obrigações tributárias

(30.689)

-

(30.689)

Obrigações trabalhistas

(16.679)

-

(16.679)

Empréstimos e financiamentos

(65.813)

-

(65.813)

Provisão para demanda judiciais

(2.372)

-

(2.372)

Outros passivos

(7.560)

-

(7.560)

(127.099)

-

(127.099)

Total de ativos identificáveis líquidos

229.284

(32.896)

196.388

Ágio

169.026

32.896

201.922

Total da contraprestação

398.310

-

398.310

O ágio pago por rentabilidade futura originado na operação consiste no benefício das
sinergias esperadas, crescimento das receitas, desenvolvimento futuro dos mercados.
Esses benefícios não são reconhecidos separadamente do ágio porque não atendem aos
critérios de reconhecimento de ativos intangíveis identificáveis.
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Metodologia para o reconhecimento dos ativos intangíveis e da mais valia do imobilizado
Os critérios observados para o reconhecimento dos ativos intangíveis identificados na
combinação de negócios e da mais valia do imobilizado foram conforme segue:

Ativo
Marca
Credenciamento e Licenças de
operação MEC
Cláusula de não concorrência

R$
39.339

Método
Método da “economia de royalties”

37.637
1.855

Método de “com e sem”
Método de “rendimentos excedentes”
Método “comparativo de dados de mercado e
custo de reprodução”
Método “comparativo de dados de mercado e
custo de reprodução”
Método “comparativo de dados de mercado e
custo de reprodução”
Método “comparativo de dados de mercado e
custo de reprodução”
Método “involutivo”

Móveis e utensílios

3.375

Máquinas e equipamentos

4.010

Computadores e periféricos
Veículos
Imóvel

970
33
12.041

Prazo esperado
de amortização
/depreciação
25 anos
Indefinido
5 anos
7 anos
1 a 11 anos
2 a 3 anos
1 ano
25 anos

Os métodos utilizados consistem em converter montantes futuros em um valor único atual,
ou seja, descontado a valor presente através de taxa de desconto que reflita o risco
associado ao ativo ou negócio.
Saída de caixa líquida na aquisição do Grupo Unipê
Preço de aquisição
Parcela retida (i)
Saldos de caixa e equivalentes de caixa adquiridos
Desembolso líquido de caixa(ii)

Agosto/2018
398.310
(80.000)
(11.716)
306.594

(i) Parcela de R$80.000 a ser ajustada pela variação do CDI que serão pagos após o 6º aniversário da data de
fechamento da transação.
(ii) Inclui R$ 23.237 liquidado em dezembro de 2018, vide nota 19.

Impacto das aquisições nos resultados da Companhia
O resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 inclui receitas e despesas
atribuíveis aos negócios adicionais gerados pelo Grupo Unipê a partir de setembro de 2018,
uma vez que a transação de aquisição da investida se concretizou em 11 de setembro de
2018.
Desde a data de aquisição, o Grupo Unipê contribuiu com uma receita líquida de R$51.513 e
prejuízo líquido de R$2.951. Se a aquisição tivesse ocorrido no início do exercício, a receita
líquida consolidada totalizaria R$188.812 e o prejuízo líquido consolidado seria de R$66.226.
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Os custos relacionados à aquisição, no montante de R$1.083, foram reconhecidos na
demonstração do resultado como despesas administrativas na controladora Secid.
Cláusulas de reembolso de contingências
A Companhia e suas controladas possuem cláusula contratual para eventuais desembolsos
financeiros das contingências originadas de fatos geradores ocorridos antes da data de
aquisição do Grupo Unipê.

6. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras (reapresentado)
6.1. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017 01/01/2017

(reapresentado)

Caixa
Banco conta movimento
Equivalentes de caixa (a)
Total

226
267
4.865
5.358

75
753
3.351
4.179

57
126
8.185
8.368

551
5.530
49.012
55.093

87
8.306
68.017
76.410

142
3.053
40.683
43.878

(a) Os saldos mantidos em equivalentes de caixa são representados por aplicações financeiras em renda fixa de curto prazo e que
possuem liquidez imediata, remunerados a taxas do Certificado de Depósito Interbancário. As remunerações das aplicações
financeiras rendem juros que variam de 2% a 55% do CDI e as aplicações em caderneta de poupança, rendem em média juros de
70% da taxa SELIC, mais a taxa referencial (TR) mensal.

6.2. Aplicações financeiras - vinculadas
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017 01/01/2017
(reapresentado)
Fundo de investimento (a)
CDB
Título de capitalização
Total

5.506
864
91
6.461

-

-

(a) A Companhia possui aplicações financeiras de curto prazo referentes a fundo de investimento de renda fixa e indexadas à
variação de 102% a 106% do Certificados de Depósitos Interbancários (“CDI”). A operação tem como característica o vinculo de
garantias nas operações de créditos que a Companhia possui com instituições financeiras . Essas aplicações financeiras são
garantidoras de empréstimos bancários da Companhia e suas controladas vide Nota 12.

7. Contas a receber (reapresentado)
Controladora
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31/12/2018

31/12/2017

(reapresentado)

Mensalidades
Crédito universitário
Acordos em andamento
Outras contas a receber
Subtotal
Provisão para créditos de
liquidação duvidosa
Ajuste a valor presente
Total
Circulante
Não Circulante

01/01/2017

31/12/2018

(reapresentado)

(reapresentado)

31/12/2017

01/01/2017
(reapresentado)

(a)
(b)
(c)

80.794
5.117
6.017
7.382
99.310

76.192
2.158
4.234
5.768
88.352

54.669
4.520
10.345
2.881
72.415

324.222
35.399
29.642
23.585
412.848

223.545
18.200
14.969
17.377
274.091

159.492
39.387
30.314
10.144
239.337

(d)

(65.339)
(207)
33.764

(53.009)
(106)
35.237

(45.166)
(125)
27.124

(261.629)
(1.095)
150.124

(146.699)
(349)
127.043

(125.613)
(273)
113.451

32.459
1.305

34.638
599

26.363
761

138.229
11.895

125.968
1.075

111.937
1.514

(a) Corresponde às mensalidades a receber dos alunos provenientes da prestação de serviços da atividade de ensino.
(b) Compreende as mensalidades a receber objeto de financiamento mediante os programas disponíveis na
Companhia e suas controladas.
FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) estão representadas pelos créditos educacionais, cujos financiamentos
foram contratados pelos alunos junto à Caixa Econômica Federal - CEF ou Banco do Brasil e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, sendo os recursos financeiros repassados mensalmente pela CEF e Banco
do Brasil em conta corrente bancária específica.
O referido montante tem sido utilizado para pagamento das contribuições previdenciárias e tributos federais, bem
como convertidos em caixa por meio de leilões de títulos do Tesouro Nacional.
A Companhia e suas controladas constituem provisão para créditos de liquidação duvidosa para os valores gerados
na modalidade FIES de acordo com as estimativas de perda associadas aos alunos contemplados pelo programa.
A Companhia é responsável por uma parcela de uma eventual inadimplência do aluno para com o FNDE de acordo
com a modalidade de contrato celebrado. Para os contratos com fiador, a Companhia é responsável por 15% de
eventual inadimplência do aluno. Para os contratos garantidos pelo Fundo de Garantia de Operações de Crédito
Educativa - FGEDUC, a Companhia é responsável por 3% da inadimplência para os contratos assinados antes de
3 de abril de 2012 e de 1,5% para os contratos assinados após esta data.
Em dezembro de 2014, o Ministério da Educação e Cultura - MEC definiu as portarias normativas n.º 21 e n.º 23
que modificam principalmente o fluxo de pagamentos às instituições educacionais reduzindo a quantidade anual de
repasses pelo MEC, além de impor novas regras de pontuação mínima sobre o Exame Nacional do Ensino Médio –
ENEM para os alunos ingressantes a partir de março de 2015.
(c) Referem-se a mensalidades renegociadas, acrescidas de juros e atualização monetária pelos índices contratuais,
registrados pelo regime de competência. Tais renegociações ocorrem, principalmente, por meio de cheques prédatados e cartões de crédito.
(d) A Companhia e suas controladas constituem provisão para créditos de liquidação duvidosa em montante
considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realização das mensalidades,
negociações a receber e outros ativos a receber. Em decorrência da adoção inicial do CPC 48/IFRS 9 em 1º de
janeiro de 2018, a Companhia e suas controladas constituem provisão na perda esperada e não mais com base na
perda incorrida.

A movimentação da provisão para créditos para liquidação duvidosa está demonstrada a seguir:
(=)

Controladora Consolidado
45.166
125.613

Saldos em 31/12/2016
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(+/-)
(-)

Constituições de provisões para créditos de liquidação duvidosa
Baixa contra contas a receber (i)

12.217
(4.374)

44.856
(23.770)

(=)
(+/-)
(+)
(+)
(-)
(=)

Saldos em 31/12/2017
Constituições de provisão para créditos de liquidação duvidosa
Efeitos da adoção inicial do CPC 48/IFRS 09
Efeito de aquisições em combinações de negócios
Baixa contra contas a receber (i)
Saldos em 31/12/2018 (reapresentado)

53.009
7.677
5.964
(1.311)
65.339

146.699
53.247
20.617
51.665
(10.599)
261.629

(i)

Quando o atraso atinge uma faixa de vencimento superior a 4 anos o título é baixado. Mesmo para os
títulos baixados, os esforços de cobrança continuam e os respectivos recebimentos são reconhecidos
diretamente ao resultado quando de sua realização.

A composição dos valores a receber por idade de vencimento é apresentada a seguir:
Controladora
31/12/2018

%

31/12/2017

%

01/01/2017

%

A vencer
Crédito universitário

5.117

5%

2.158

2%

4.520

6%

5

0%

17.109

19%

-

0%

Acordos em andamento

2.248

2%

392

0%

2.200

3%

Outras contas a receber

7.381

7%

5.316

6%

2.881

4%

Até 180 dias

25.353

26%

10.368

12%

17.561

24%

Acima de 180 dias

59.206

60%

53.009

60%

45.253

62%

99.310

100%

88.352

100%

72.415

100%

Mensalidade a receber

Vencidos

Total

69
546

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1° de janeiro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Consolidado
31/12/2018

%

31/12/2017

%

01/01/2017

%

A vencer
Crédito universitário

48.206

12%

18.200

7%

39.387

16%

152

0%

61.300

22%

60

0%

Acordos em andamento

7.967

2%

1.936

1%

5.532

2%

Outras contas a receber

23.585

6%

15.680

6%

10.144

4%

Até 180 dias

145.505

35%

30.276

11%

57.123

24%

Acima de 180 dias

187.433

45%

146.699

54%

127.091

53%

412.848

100%

274.091

100%

239.337

100%

Mensalidade a receber

Vencidos

Total

8. Outros créditos (reapresentado)
31/12/2018

Controladora
31/12/2017 01/01/2017

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017

Contas a receber de venda de imóvel (a)
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos de fornecedores
Garantia prov. p/ contingências (b)
Outros créditos
Total

967
1.449
1.418
3.834

1.499
163
1.662

492
492

19.845
8.437
4.055
8.585
9.796
50.718

24.500
3.957
5.566
34.023

5.326
5.326

Circulante
Não circulante

3.834
-

1.662
-

492
-

21.934
28.784

14.423
19.600

5.326
-

(a) Refere- se a compromisso de compra e venda celebrado em 20 de março de 2017 pela controlada indireta
CEUNSP com a Motriz Participações Ltda. Os valores a custo do imóvel e mais valia foram baixados e reconhecidos
de acordo com os critérios de reconhecimento inicial de que tratam o CPC 06 (R1)/IAS 17 Operacões de arrendamento
mercantil.
(b) Conforme o contrato de compra e venda da Santa Rita e da Cesuca, existem garantias atreladas aos processos
prováveis judiciais/administrativos em discussão em que a Companhia figura no pólo passivo da ação. No caso de
julgamentos desfavoráveis, esses valores serão de responsabilidade dos vendedores, sendo reembolsado os valores à
Companhia e suas controladas.
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9. Investimentos (reapresentado)
a) Movimentação dos investimentos
Módulo
Saldos em 1º de janeiro de 2017
(reapresentado)
Equivalência patrimonial
Efeito líquido da combinação de negócios (i)
Equivalência patrimonial total
Adiantamento para futuro aumento de capital
Aumento de capital
Distribuição de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2017
(reapresentado)
Equivalência patrimonial
Efeito líquido da combinação de negócios (i)
Equivalência patrimonial total
Adoção inicial das novas práticas IFRS 9
Aumento de capital
Distribuição de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2018
(reapresentado)

(i)

UDF

Unicid

Unifran

Acervo

Total

28.077
(2.603)
(2.603)
2.835
2.700
-

88.232
40.911
40.911
(27.000)

180.628
59.588
(628)
58.960
(40.100)

169.732
26.209
(4.925)
21.284
(22.012)

55
-

466.724
124.105
(5.553)
118.552
2.835
2.700
(89.112)

31.009
2.287
2.287
(494)
2.814
-

102.143
40.382
40.382
(1.744)
600
(35.900)

199.488
54.836
(512)
54.324
(4.206)
27.200
(77.700)

169.004
53.897
(956)
52.941
(3.374)
2.500
(56.757)

55
-

501.699
151.402
(1.468)
149.934
(9.818)
33.114
(170.357)

35.616

105.481

199.106

164.314

55

504.572

Efeito das amortizações dos intangíveis identificados quando da combinação de negócios e reconhecidas na forma
de ajuste à equivalência patrimonial na Companhia.

Sumário do balanço patrimonial e da demonstração do resultado das controladas diretas
1º de janeiro de 2017
Unicid
Unifran
99,99%
99,99%

Módulo
99,40%

UDF
99,98%

Ativo circulante
Ativo não circulante
Total do ativo

6.322
28.352
34.674

22.346
43.650
65.996

51.287
38.079
89.366

50.337
154.667
205.004

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

9.655
5.967
19.052
34.674

12.773
8.242
44.981
65.996

26.977
35.364
27.025
89.366

26.023
135.462
43.519
205.004

19.446
(11.333)
(9.244)
(1.860)
(2.991)

110.801
(50.535)
(20.866)
(349)
39.051

222.205
(123.627)
(43.785)
(2.686)
(138)
51.969

257.321
(144.633)
(54.479)
(24.238)
(1.219)
32.752

Módulo
99,40%

UDF
99,98%

7.862
28.724

25.760
51.527

% de participação

Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Despesas operacionais, líquidas
Despesas financeiras, líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do exercício

% de participação
Ativo circulante
Ativo não circulante

71
548

31 de dezembro de 2017
Unicid
Unifran
99,99%
99,99%
62.901
41.479

82.869
174.481

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
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31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1° de janeiro de 2017
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Total do ativo

36.586

77.287

104.380

257.350

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

8.289
6.314
21.983
36.586

10.491
7.903
58.893
77.287

27.170
30.697
46.513
104.380

55.370
154.266
47.714
257.350

31.866
(19.728)
(13.572)
(1.267)
98
(2.603)

126.289
(57.008)
(25.134)
(2.343)
(893)
40.911

265.537
(146.927)
(48.729)
(6.497)
(3.796)
59.588

292.660
(154.353)
(88.769)
(23.460)
131
26.209

Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Despesas operacionais, líquidas
Despesas financeiras, líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do exercício

% de participação

Módulo

UDF

99,40%

99,98%

31 de dezembro de 2018
Unicid
Unifran
99,99%

99,99%

Ativo circulante
Ativo não circulante
Total do ativo

8.379
28.305
36.684

25.288
53.944
79.232

71.944
547.162
619.106

81.408
504.421
585.829

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

7.077
3.016
26.591
36.684

10.473
6.529
62.230
79.232

70.953
501.330
46.823
619.106

87.731
454.303
43.795
585.829

31.711
(17.456)
(10.607)
(1.412)
51
2.287

137.970
(65.386)
(22.897)
(9.085)
(220)
40.382

363.665
(203.266)
(77.706)
(28.310)
453
54.836

409.374
(226.764)
(83.285)
(43.355)
(2.073)
53.897

Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Despesas operacionais, líquidas
Despesas financeiras, líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

72
549

550

73

Controladora

(462)
(1.088)
(1.186)
(506)
(171)
(604)
(225)
(4.242)
(1.338)

373
147
2.904

1.210
1.318
66.404
(6.713)
(10.911)
(16.366)
(9.750)
(1.852)
(2.070)
(660)
(48.322)
18.082

535
909
447
493
-

Adições

8.974
13.466
21.637
12.221
2.411
5.167

Saldos em
01/01/2017

30
50
21
8
109
(1)

(110)

(29)
(51)
(30)
-

Baixas

-

(1.225)
-

1.225

Transf.

(7.175)
(11.969)
(17.502)
(10.235)
(2.023)
(2.666)
(885)
(52.455)
16.743

358
1.465
69.198

9.509
14.346
22.033
12.684
2.411
6.392

Saldos em
31/12/2017

(546)
(1.103)
(1.040)
(565)
(128)
(639)
(264)
(4.285)
16.225

10.386
1.126
20.510

740
2.508
3.447
2.286
17
-

Adições

Transf.

-

-

-

(7.721)
(13.072)
(18.542)
(10.800)
(2.151)
(3.305)
(1.149)
(56.740)
32.968

10.744
2.591
89.708

10.249
16.854
25.480
14.970
2.428
6.392

Saldos em
31/12/2018

(a) O grupo de imobilizações em andamento corresponde substancialmente a gastos com reforma de imóveis e adequação dos ambientes para a utilização
das aulas nos campus. Após a validação e finalização das obras para utilização do espaço, os valores são transferidos para a rubrica de benfeitorias em
imóveis de terceiros e depreciados conforme contrato de locação

Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Outras imobilizações

Depreciação

Subtotal

Outras imobilizações

Custo
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Imobilizações em andamento (a)

a)

10. Imobilizado (reapresentado)
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31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1° de janeiro de 2017
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551
-

14.965
(14.965)
(1.081)
(22.341)
(41.123)
(38.287)
(27.849)
(20.175)
(6.179)
(557)
(919)
(158.511)
173.626

69
3.649
34.146
55.011
65.638
45.728
22.086
44.921
28.430
31.064
1.395
332.137
(2.775)
(5.319)
(4.816)
(4.015)
(1.231)
(4.262)
(1.029)
(763)
(24.210)
14.452

1.342
5.210
6.175
4.488
174
1.982
16.630
2.661
38.662

Adições

1
367
233
80
10
353
38
1.082
(127)

(1)
(367)
(190)
(85)
(18)
(509)
(39)
(1.209)

Baixas

(402)
(52)
(96)
(170)
1
(174)
287
(2.116)
(2.722)
-

1.967
49
98
170
(2)
254
(78)
264
2.722

229.489

80.321
98.330
4.865
4.780
11.695
11.223
1.005
5.171
11.978
121
229.489

(1.081)
(25.517)
(46.127)
(42.966)
(31.954)
(21.395)
(10.262)
(1.299)
(3.760)
(184.361)
417.440

80.390
101.979
42.319
64.683
83.416
61.524
23.245
51.819
56.960
31.064
4.402
601.801

74

O grupo de imobilizações em andamento corresponde substancialmente a gastos com reforma de imóveis e adequação dos ambientes para a utilização das
aulas nos campus. Após a validação e finalização das obras para utilização do espaço, os valores são transferidos para a rubrica de benfeitorias em imóveis
de terceiros e depreciados conforme contrato de locação.

935
321
66
63
7
94
1.486
(37.286)

(14.452)
(23.548)
(324)
(75)
(66)
(187)
(120)
(38.772)

Transf.

(a)

(145)
(2.466)
(4.596)
(3.756)
(2.826)
(1.600)
(2.545)
(557)
(759)
(19.250)
44.303

2.071
4.870
5.131
3.304
108
59
16.117
31.064(*)
829
63.553

Baixas

Combinação
Saldos em
de negócios
31/12/2018
Reclassif.
(*)
(reapresentado)

Efeito não caixa

(1.871)
(19.875)
(36.848)
(34.597)
(25.086)
(18.575)
(3.641)
(254)
(140.747)
166.609

14.521
27.197
32.075
50.465
60.582
42.490
21.978
29.897
27.465
686
307.356

Adições

Saldos em
31/12/2017

(*)

Depreciação
Prédios
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Propriedade de arrendamento mercantil
Outras imobilizações

Custo
Terrenos
Prédios
Acervo bibliográfico
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Imobilizações em andamento(a)
Propriedade de arrendamento mercantil
Outras imobilizações

Saldos em
01/01/2017

b) Consolidado – movimentação

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1° de janeiro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1° de janeiro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

11. Intangível (reapresentado)
A demonstração da movimentação do intangível é descrito abaixo:
a)

Controladora

Movimentação
Custo
Produção de
materiais - EAD
Softwares
Amortizações
Produção de
materiais - EAD
Softwares
Total

% taxa
amortização

Saldos em
01/01/2017

Saldos em
31/12/2017

Baixas

Efeitos de
reapresentação

5.806
9.290

4.882

(34)

2.167
-

7.973
14.138

6.404

3.168
-

11.141
20.542

(3.917)
(5.225)
5.954

(4.876)
6

28
(6)

(1.637)
530

(5.554)
(10.073)
6.484

(4.632)
1.772

(1.932)
1.236

(7.486)
(14.705)
9.492

(reapresentado)

(reapresentado)

Adições

Efeitos de
reapresentação

Saldos em
31/12/2018

Adições

(reapresentado)

20% a.a.
20% a.a.
20% a.a.
20% a.a.

75
552

553
13.021
15.645
942
996
15.940

Alocação do preço de compra - Unicid
Marca Unicid
Carteira de Alunos - Graduação
Carteira de Alunos - Outros
Pólos de Ensino
Licenças MEC- Medicina

76

11.652
16.507
3.644
3.010
3.020

9.026
43.251
126.789
107.924
7.728
3.026
63.219
-

Saldos em
01/01/2017
(reapresentado)

Alocação do preço de compra - Unifran
Marca Unifran
Carteira de Alunos - Graduação
Carteira de Alunos - Outros
Pólos de Ensino
Licenças MEC- Medicina

Ágio
Módulo
UDF
Unicid
Unifran
FASS
Colégio São Sebastião
CEUNSP
Veritas
Unipe

Custo

Consolidado

Movimentação

b)

Adições

-

-

-

Baixas

-

-

-

-

-

-

13.021
15.645
942
996
15.940

11.652
16.507
3.644
3.010
3.020
-

9.026
43.251
126.789
107.924
7.728
3.026
63.219
-

Saldos em
Efeitos de
31/12/2017
reapresentação (reapresentado)
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Adições

-

-

-

-

-

102.609
201.922

Combinação
de negócios

-

-

-

13.021
15.645
942
996
15.940

11.652
16.507
3.644
3.010
3.020

9.026
43.251
126.789
107.924
7.728
3.026
63.219
102.609
201.922

Saldos em
Efeitos de
31/12/2018
reapresentação (reapresentado)

554

77

6.117
19.765
498.891

-

Alocação do preço de compra – Unipe
Marca
Credenciamento e Licenças de Operação MEC
Cláusula de não concorrência

Produção de materiais - EAD
Softwares
Total do Custo

-

Alocação do preço de compra – Veritas
Carteira de Clientes Santa Rita
Carteira de Clientes Cesuca
Marca Santa Rita
Licenças MEC Santa Rita
Licenças MEC Cesuca

10.787
6.085
8.171

936
282

Alocação do preço de compra – Colégio São
Sebastião
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência

Alocação do preço de compra – CEUNSP
Marca
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência

509
899

Alocação do preço de compra – FASS
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência

Custo

Movimentação

Saldos em
01/01/2017
(reapresentado)

-

-

-

-

-

5.634
5.634

Adições

-

-

-

-

-

(122)
(122)

Baixas

2.162
2.162

-

-

-

-

-

Efeitos de
reapresentação

8.279
25.277
506.565

-

-

10.787
6.085
8.171
-

936
282
-

509
899
-

Saldos em
31/12/2017
(reapresentado)

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1° de janeiro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

-

-

-

-

-

10.943
10.943

Adições

3.992
557.038

39.339
37.637
1.855

23.824
10.994
22.302
97.321
15.243

-

-

-

Combinação
de negócios

3.168
3.168

-

-

-

-

-

Efeitos de
reapresentação

11.447
40.212
1.077.714

39.339
37.637
1.855

23.824
10.994
22.302
97.321
15.243

10.787
6.085
8.171

936
282

509
899

Saldos em
31/12/2018
(reapresentado)

555
(187)
(329)

(191)
(105)

Alocação do preço de compra – FASS
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência

Alocação do preço de compra – Colégio São
Sebastião
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência

78

(4.005)
(14.797)
(61.942)
436.949

-

Alocação do preço de compra – Unipe
Marca
Cláusula de não concorrência

Produção de materiais - EAD
Softwares
Total da Amortização
Total

-

Alocação do preço de compra – Veritas
Carteira de Clientes Santa Rita
Carteira de Clientes Cesuca

(411)
(1.216)
(1.635)

(1.571)
(12.838)
(2.820)
(2.107)

Alocação do preço de compra - Unifran
Marca Unifran
Carteira de alunos - Graduação
Carteira de alunos - Outros
Pólos de ensino

Alocação do preço de compra – CEUNSP
Marca
Relacionamento com clientes
Cláusula de não concorrência

(2.263)
(15.645)
(942)
(880)

Movimentação

Alocação do preço de compra - Unicid
Marca Unicid
Carteira de alunos - Graduação
Carteira de alunos - Outros
Pólos de ensino

Amortização

Saldos em
01/01/2017
(reapresentado)

(5.818)
(15.075)
(9.441)

-

-

(410)
(1.218)
(1.634)

(104)
(55)

(102)
(180)

(449)
(3.669)
(206)
(602)

(512)
(116)

Adições

-

-

-

-

-

-

-

122
122
-

Baixas

-

-

-

-

-

-

-

(1.637)
(1.637)
525

Efeitos de
reapresentação

(5.642)
(20.493)
(78.532)
428.033

-

(821)
(2.434)
(3.269)
-

(295)
(160)
-

(289)
(509)
-

(2.020)
(16.507)
(3.026)
(2.709)
-

(2.775)
(15.645)
(942)
(996)
-

Saldos em
31/12/2017
(reapresentado)
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(6.084)
(17.127)
(6.184)

(526)
(124)

(3.573)
(1.649)

(410)
(1.217)
(1.634)

(104)
(56)

(102)
(180)

(449)
(206)
(301)

(512)
-

Adições

-

-

-

-

-

-

-

557.038

Combinação
de negócios

(1.932)
(1.932)
1.236

-

-

-

-

-

-

-

Efeitos de
reapresentação

(7.574)
(26.577)
(97.591)
980.123

(526)
(124)

(3.573)
(1.649)

(1.231)
(3.651)
(4.903)

(399)
(216)

(391)
(689)

(2.469)
(16.507)
(3.232)
(3.010)

(3.287)
(15.645)
(942)
(996)

Saldos em
31/12/2018
(reapresentado)
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Os ativos classificados como Software correspondem à aquisição e custos de implementação de
softwares operacionais da Companhia e suas controladas, sua taxa de amortização é fixada em
20% anuais para aquisições de sistemas de software sem prazo de vigência e 100% anuais para
aquisições de sistemas de software com vigência de 12 meses.
Os ágios gerados nas aquisições são mensurados como sendo o excedente da contraprestação
transferida em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos e passivos
assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a
diferença é reconhecida diretamente na demonstração dos resultados.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas
acumuladas de valor recuperável. Ágios e outros ativos intangíveis com vida útil indefinida não
são amortizados, porém a perda de valor recuperável é testada pelo menos anualmente.
As parcelas dos ágios não alocadas foram identificadas através de laudo de mensuração do valor
justo de ativos adquiridos e passivos assumidos e alocação do preço de aquisição dos negócios
adquiridos, conforme CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios.
O valor de licença MEC (Ministério da Educação), que foi identificado com vida útil indefinida, de
acordo com estudo preparado por empresa independente será submetido também anualmente à
análise de recuperabilidade (teste de impairment).
Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa contendo ágio nas
aquisições de participações.
A Administração efetuou a análise de recuperabilidade de seus ativos intangíveis de vida útil
indefinida e não identificou impairment. Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 1º de janeiro de
2017, não existia necessidade de registrar qualquer provisão para perda em seus ativos
intangíveis.
A Companhia considera como Unidade Geradora de Caixa (Business Unit) a gestão acadêmica,
comercial e administrativa das unidades, cada entidade existente, conforme disposto no item 6,
do CPC 01 (R1)/IAS 36 Redução ao valor recuperável de ativos. Para 31 de dezembro de 2018,
após as aquisições realizadas pela suas controladas Unifran e Unicid a Companhia revisou as
alocações das UGCs conforme demonstrado abaixo:
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Unidades Geradoras de Caixa (“UGC”s)
Módulo
UDF
Unicid
Unifran
FASS
Colégio São Sebastião
CEUNSP
Veritas
Ipê Educacional
Ipê Patrimonial

UGCs em
31/12/2018
Litoral Norte
UDF
Unicid
Unifran
Litoral Norte
Litoral Norte
CEUNSP
Sul
Nordeste
Nordeste

UGCs em
31/12/2017
Módulo
UDF
Unicid
Unifran
FASS+Colégio
FASS+Colégio
CEUNSP
-

UGCs em
01/01/2017
Módulo
UDF
Unicid
Unifran
FASS+Colégio
FASS+Colégio
CEUNSP
-

A mudança nas UGCs Módulo, FASS e Colégio para uma única UGC (Litoral Norte), foi dado
devido à circunstância da gestão acadêmica, comercial e administrativa deste UGCs ser única.
Apesar da mudança, nenhum efeito de provisão para perda por desvalorização foi identificado
em ambos os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
Principais premissas utilizadas nas projeções de fluxos de caixa descontados (31 de dezembro
de 2018 e 2017 e 1º. de janeiro de 2017)
As principais premissas utilizadas no cálculo do valor recuperável são a taxa média de desconto,
e ganho de margem anual pelo período de cinco anos, conforme abaixo:

Ágio na aquisição de
participações
Módulo
UDF
Unicid
Unifran
FASS
Colégio São Sebastião
CEUNSP
Veritas
Grupo Unipê

Taxa média
de desconto
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%

Valor residual
do ágio em
31/12/2018
9.026
43.251
126.789
107.924
7.728
3.026
63.219
102.609
201.922

Taxa média
de desconto
14.4%
14.4%
14.4%
14.4%
14.4%
14.4%
14.4%
-

Valor residual
do ágio em
31/12/2017
9.026
43.251
126.789
107.924
7.728
3.026
63.219
-

Taxa média
de desconto
16.4%
16.4%
16.4%
16.4%
16.4%
16.4%
16.4%
-

Valor residual
do ágio em
01/01/2017
9.026
43.251
126.789
107.924
7.728
3.026
60.219
-

Taxa de desconto
A taxa de desconto das Unidades Geradoras de Caixa (UGC) é uma taxa antes dos tributos e foi
estimada baseada na experiência da Administração com os ativos destas UGCs e na média
ponderada do custo de capital da Companhia.

Taxa de crescimento
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Foi utilizado um período de cinco anos nas projeções dos fluxos de caixa das UGCs. Com taxas
de perpetuidade que variam de 4,0% a 5,0% a.a.. A Companhia acredita ser viável o alcance dos
resultados projetados para períodos superiores a cinco anos, dado sua experiência e capacidade
de gestão, na integração e expansão de geração de caixa de unidades adquiridas, bem como
nas características específicas que o setor possui, como baixa penetração e altas taxas de
crescimento no histórico recente.
Crescimento do Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)
projetado
O EBITDA projetado e apresentado em bases de crescimento composto anual dos planos de
negócio utilizados para fins de avaliação do valor recuperável foi baseado na experiência da
Administração e ajustado pelos seguintes fatores:
x Crescimento de receita através de inserção de novos produtos e serviços, reposicionamento
de preços e captação de alunos advindos de novas praças;
x Ganhos de margem operacional, como participação da receita, através da inserção das
melhores práticas de gestão, ganhos de escala através de renegociação com fornecedores,
contínua maturação dos cursos nos campi adquiridos e desenvolvimentos de novos produtos e
serviços com margens mais elevadas.
Análise de sensibilidade das premissas
A Administração identificou duas premissas principais, que são números de alunos e reajuste de
mensalidades, para as quais alterações razoavelmente possíveis podem acarretar no fato de o
valor contábil ser superior ao valor recuperável.
A recuperabilidade total do ágio requer taxas médias anuais de crescimento da receita de 3,0% e
ganhos de margem anuais de 0,8%, principalmente pela consideração de unidades adquiridas na
sua fase pré-operacional ou com baixo volume de alunos, as taxas de crescimento de receita
satisfazem o valor estipulado, uma vez que a base inicial de alunos é baixa se comparado à
maturação.
Os ganhos de margem são satisfatoriamente condizentes com as premissas de crescimento do
EBITDA projetado, uma vez que as UGCs quando adquiridas não apresentam gestão
administrativa centralizada, como também possibilita a diluição de custos através de ganhos de
escala pelo crescimento de receita e introdução das melhores práticas de custo da Companhia.
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Os valores utilizados nas principais premissas representam a melhor estimativa da Administração
do futuro das unidades geradoras de caixa e foram baseadas em fontes internas (dados
históricos) e externas.
Valorização da carteira de alunos
A valorização da carteira de alunos foi estimada através do método de Fluxo de Caixa
Descontando, baseada nas informações internas de alunos remanescentes e geração de caixa
destes alunos até a formatura, considerando receitas, custos diretos e índice de contribuição de
outras despesas e ativos para geração deste resultado.
Licenças MEC
As licenças concedidas pelo MEC para o curso de Medicina foram estimadas através do método
de mensuração pela abordagem da renda. O método é uma derivação do método do fluxo de
caixa descontado. O princípio fundamental é que o valor de um ativo intangível corresponde ao
valor presente das diferenças entre os fluxos de caixa de dois cenários: um considerando o
cenário de geração de fluxos de caixa atual e outro considerando uma reconstrução do ativo
considerando a curva de evolução necessária para que os fluxos sejam equiparados. Foi
considerado uma taxa de desconto de 14,0% a.a. para um período de projeção de cinco anos a
partir da data-base, com perpetuidade.
Foram consideradas as informações gerenciais fornecidas pela Administração:
a) Quantidade de alunos: foi projetado um crescimento no número de alunos considerando uma
taxa de crescimento de 3,0% a.a.;
b) Mensalidade: considerou-se o preço verificado nas demonstrações gerenciais na data-base da
avaliação corrigido pela inflação IPCA por todo o período projetivo;
c) Foi considerado um crescimento gradual do número de alunos até atingir o mesmo número
observado no primeiro cenário ao final do período de projeção;
d) Por conta da licença não ter vencimento e gerar benefícios futuros, considerou-se uma vida
útil indefinida.
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12. Empréstimos e financiamentos

Modalidade
Capital de giro
Capital de giro em USD
Contratos de swap
Conta garantida
Contratos de arrendamento mercantil
Contratos FINAME

(a)
(a)
(c)
(d)
(e)
(f)

Encargos financeiros
Taxa CDI + taxa pré até 0,35% a.m.
Variação cambial + cupom até 3,2% a.a.
Taxa CDI + taxa pré até 3,72% a.a.
Taxa CDI + 6,17% a.a.
Taxa pré-fixada até 1,8% a.m.
Taxa pré 0,3274% a.m acima TLPJ

Circulante
Não circulante

31/12/2018
442
75
33
550
550
-

Modalidade
Capital de giro
Capital de giro em USD
CCB Cédula de Crédito Bancário
Contratos de swap
Conta garantida
Contratos de arrendamento mercantil
Contratos FINAME

Encargos financeiros
(a)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Variação CDI + taxa pré até 1,13% a.m.
Variação cambial + cupom até 3,2% a.a.
Variação CDI + taxa fixa de 1,40% a.a
Taxa CDI + taxa pré até 3,72% a.a.
Taxa pré-fixada até 6,17% a.m.
Taxa pré-fixada até 1,8% a.m.
TJPL + taxa pré 0,3274% a.m. acima TLPJ

Circulante
Não circulante

31/12/2017
36.813
9.440
3.096
440
191
34
50.014

Controladora
01/01/2017
40.073
16.337
3.726
441
992
61.569

50.014
-

27.217
34.352

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
24.243
3.435
30.096
(27)
579
1.037
33
59.396

34.131
17.814
3.956
680
1.579
34
58.194

44.415
21.452
3.577
542
4.990
28
75.004

16.471
42.925

54.823
3.371

33.510
41.494

(a) Refere-se aos empréstimos para o capital de giro, os quais estão sendo utilizados para expansão das atividades da
Companhia;
(b) A controlada Secid celebrou uma Cédula de Crédito Bancário de R$30.000 com o Banco Itaú Unibanco S.A. em 17
de dezembro de 2018;
(c) A Companhia faz uso de operações de swap de 100% das captações em dólares norte americanos e taxas de juros
fixas, trocando estas obrigações pelo Real atrelado às taxas de juros do CDI (flutuante). Esses contratos têm o
prazo total da dívida e protegem os juros e o principal e são assinados nos mesmos prazos e mesma contraparte
da dívida;
(d) Conta garantida junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.;
(e) Refere-se substancialmente à aquisição de bens por meio de arrendamento mercantil;
(f) Captação de linha de crédito (FINAME) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para
construção de um ginásio esportivo e aquisição de equipamentos
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Garantias
A garantia prestada para os contratos de empréstimos para capital de giro está composta por
recebíveis. Há 4.447.462 quotas de titularidade da Companhia, correspondente a 99.40% do
capital da controladora Módulo que se encontram alienadas fiduciariamente ao Banco Bradesco
S.A. de acordo com os termos e condições previstos na Cédula de Crédito Bancário. Os
contratos de arrendamento mercantil têm como garantia o próprio bem adquirido. A garantia da
conta garantida é a própria carteira de títulos a receber mantida na instituição financeira.
A garantia prestada para os contratos de empréstimos está composta por recebíveis. Há
19.167.653 quotas de titularidade da Companhia, correspondente a R$3.051 do capital da
controladora Unipê que se encontram alienadas fiduciariamente ao Banco Safra S.A. de acordo
com os termos e condições previstos na Cédula de Crédito Bancário. A controlada Unipê possui
garantias com os depósitos a prazo representado pelo Banco do Brasil e estão vinculadas à
conta da Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$90. Com o Banco Santander a garantia está
no fundo de aplicação no valor de R$3.000. O contrato de prestação educacional é igual a 100%
do saldo devedor da operação garantida.
A parcela não circulante, em 31 de dezembro de 2018 apresentava o seguinte cronograma de
vencimento:
Ano
2020
2021
Total

Consolidado
9.074
33.851
42.925

Os empréstimos e financiamentos possuem cláusulas restritivas (“covenants”) de vencimento
antecipado ou de liquidação, dos quais resumidamente especificamos a seguir:
x se a Companhia requerer recuperação judicial ou extrajudicial, se houver o requerimento da
sua falência ou na eventualidade de se verificar qualquer outro evento indicador de mudança
do estado econômico-financeiro da Companhia;
x se for movida qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa, que possa afetar as
garantias ou os direitos creditórios da Companhia;
x se a Companhia ou seus avalistas vier a inadimplir quaisquer de suas obrigações ou sofrerem
protesto legítimo de títulos, sem que haja a substituição dos avalistas que vier a encontrar-se
em qualquer das situações anteriores;
x se houver mudança ou transferência, a qualquer título, do controle da titularidade das ações
da Companhia, incorporação, cisão, fusão ou reorganização societária.
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Companhia Cláusulas restritivas (“Covenants”)
Os empréstimos e financiamentos possuem cláusulas restritivas que requerem a manutenção de
determinados índices financeiros, o resultado da relação entre a dívida liquida e o EBITDA da
Controladora Unipê não poderá ser superior a 2x. Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a
controladora Unipê atingiu todos os índices requeridos contratualmente, cujo período de
mensuração é anual.

13. Debêntures
Modalidade

Encargos financeiros

Controladora
31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017

1ª Emissão – Debêntures – Cruzeiro do Sul (a) Taxa CDI + 1,80% a.a.

54.686
54.686

69.896
69.896

85.423
85.423

Circulante
Não circulante

15.280
39.406

15.292
54.604

15.621
69.802

Modalidade
1ª Emissão – Debêntures – Cruzeiro do Sul
1ª Emissão – Debêntures – ACEF
2ª Emissão – Debêntures – ACEF
1ª Emissão – Debêntures - SECID

Encargos financeiros
(a)
(b)
(c)
(d)

Taxa CDI + 1,80% a.a.
Taxa CDI + 2,85% a.a.
Taxa CDI + 1,60% a.a.
Taxa CDI + 1,40% a.a.

Circulante
Não circulante

Consolidado
31/12/2018 31/12/2018 01/01/2017
54.686
97.548
304.901
336.547
793.682

69.896
121.759
191.655

85.423
121.877
207.300

51.076
742.606

39.451
152.204

15.976
191.324

a) Em 02 de dezembro de 2013, visando recursos para expansão e aquisição, foi celebrado
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em espécie com Garantia
Real, em Série única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, no
valor de R$85.000, por meio da emissão de 8.500 debêntures, com valor unitário de R$10
(“Valor Nominal Unitário”) em 13 de dezembro de 2013 (Data de Emissão). As debêntures são
simples, não conversíveis em ações da Companhia. As debêntures têm prazo de vencimento
de sete anos contados a partir da data de emissão, com vencimento em 13 de dezembro de
2020. Este valor será amortizado mensalmente em 48 parcelas mensais e consecutivas
durante a vigência do contrato a serem pagas todo dia 13 de cada mês, a partir de 13 de
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janeiro de 2018, sendo amortizada por parcela, da 1ª até a 47ª, à razão de 1,489996% do
valor nominal líquido, e a 48ª parcela à razão de 29,969996%, totalizando assim 100% de
amortização do Valor Nominal. A remuneração será paga da seguinte forma: i) com relação às
seis primeiras parcelas, estas serão pagas semestralmente, a partir de 13 de junho de 2015; e
ii) as demais parcelas seguintes serão pagas mensalmente, nas mesmas datas de pagamento
da parcela de amortização a partir do dia 13 de janeiro de 2018. A atualização dos juros é
calculada com base em 100% do D.I. e juros de 1,80% a.a.
Garantias
A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) a totalidade dos direitos
creditórios da titularidade da ACEF decorrentes dos pagamentos de mensalidades e taxas dos
alunos; (ii) alienação fiduciária da totalidade das ações da ACEF S.A.
b) Em 19 de abril de 2016, visando recursos para expansão e aquisição, foi celebrado “Escritura
da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Serie
Única, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos” de emissão da ACEF S.A., no valor de R$122.000, por meio da emissão
de 122 debêntures, com valor unitário de R$ 1.000 (“Valor Nominal Unitário”) em 09 de maio
de 2016 (Data de Emissão). As debêntures são simples, não conversíveis em ações da
Companhia. As debêntures têm prazo de vencimento de 67 meses e 13 dias contados a partir
da data de emissão, com vencimento em 22 de dezembro de 2021. O valor nominal unitário
será amortizado em 8 parcelas semestrais e consecutivas durante a vigência do contrato, a
serem pagas todo dia 22 de junho e de dezembro, a partir de 22 de junho de 2018, sendo
amortizada por parcela, da 1ª até a 7ª, a razão de 10% do valor nominal unitário, e a 8ª
parcela a razão do saldo do valor nominal unitário, totalizando assim 100% de amortização do
valor nominal. A atualização dos juros é calculada com base em 100% do D.I. e juros de
2.85% a.a.
Cláusulas restritivas (“Covenants”)
As debêntures contêm cláusulas restritivas que requerem a manutenção de determinados
índices financeiros, o resultado da relação entre a dívida liquida e o EBITDA da Controladora
não poderá ser superior a 3x. Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a controladora atingiu
todos os índices requeridos contratualmente, cujo período de mensuração é anual.
Garantias
A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) a totalidade dos direitos
creditórios da titularidade da Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio LTDA.,
decorrentes dos pagamentos de mensalidades e taxas dos alunos; (ii) alienação fiduciária da
totalidade das quotas da Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio LTDA; (iii)
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alienação fiduciária do imóvel da Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio LTDA.
localizado na cidade de Salto, Estado de São Paulo, e registrado sob a matricula nº 32.877, do
Cartório do Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Salto; e (iv) fiança de sua
controladora, Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que é solidariamente responsável por todas
as obrigações e garantias às debêntures.
c) Em 17 de setembro de 2018, visando recursos para expansão e aquisição, foi celebrado o
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Real e
Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de
Distribuição” de emissão da ACEF S.A., no valor de R$300.000, por meio da emissão de
3.000 debêntures, com valor unitário de R$1.000 (“Valor Nominal Unitário”) em 24 de
setembro de 2018 (Data de Emissão). As debêntures são simples, não conversíveis em ações
da Companhia. As debêntures têm prazo de vencimento de 78 meses a partir da data de
emissão, com vencimento em 24 de março de 2025. O valor nominal unitário será amortizado
em 10 parcelas semestrais e consecutivas durante a vigência do contrato, a serem pagas todo
dia 24 de março e de setembro, a partir de 24 de março de 2019, sendo amortizada por
parcela, da 1ª até a 9ª, a razão de 7,7800% do valor nominal unitário, e a 10ª parcela a razão
de 30,0000% totalizando assim 100% de amortização do valor nominal. A atualização dos
juros é calculada com base em 100% do D.I. e juros de 1.60% a.a.
Cláusulas restritivas (“Covenants”)
As debêntures contêm cláusulas restritivas que requerem a manutenção de determinados
índices financeiros, o resultado da relação entre a dívida liquida e o EBITDA da Fiadora,
Cruzeiro do Sul Educacional S.A., não poderá ser superior a 3x. Em 31 de dezembro de 2018
e de 2017, a fiadora atingiu todos os índices requeridos contratualmente, cujo período de
mensuração é anual.
Garantias
A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) a totalidade dos direitos
creditórios da titularidade da Santa Rita e CESUCA decorrentes dos pagamentos de
mensalidades e taxas dos alunos; (ii) eventual fração, se houver necessidade de complemento
do valor mínimo, dos direitos creditórios da titularidade da Cruzeiro do Sul Educacional S.A.,
decorrentes dos pagamentos de mensalidades e taxas dos alunos; (iii) alienação fiduciária das
ações da Santa Rita e Veritas; (iv) alienação fiduciária das quotas da Santa Tereza, São Bento
e CESUCA; e (v) fiança da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que é solidariamente
responsável por todas as obrigações e garantias às debêntures.
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d) Em 27 de agosto de 2018, visando recursos para expansão e aquisição, foi celebrado o
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, a Ser
Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da SECID Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A., no valor de R$330.000, por meio da
emissão de 330.000 debêntures, com valor unitário de R$1.000 (“Valor Nominal Unitário”) em
10 de setembro de 2018 (Data de Emissão). As debêntures são simples, não conversíveis em
ações da Companhia. As debêntures têm prazo de vencimento de 7 anos a partir da data de
emissão, com vencimento em 10 de setembro de 2025. O valor nominal unitário será
amortizado em 9 parcelas semestrais e consecutivas durante a vigência do contrato, a serem
pagas todo dia 10 de março e de setembro, a partir de 10 de setembro de 2021, sendo
amortizada por parcela, da 1ª a razão de 12,50% do valor nominal unitário, 2ª e 3ª à razão de
6,25% do valor nominal unitário, 4ª até 7ª à razão de 11,25% do valor nominal unitário, e a 8ª
e 9ª parcela à razão de 15,0000% totalizando assim 100% de amortização do valor nominal. A
atualização dos juros é calculada com base em 100% do D.I. e juros de 1.40% a.a.
Cláusulas restritivas (“Covenants”)
As debêntures contêm cláusulas restritivas que requerem a manutenção de determinados
índices financeiros, o resultado da relação entre a dívida liquida e o EBITDA da fiadora,
Cruzeiro do Sul Educacional S.A., não poderá ser superior a 3,5x até 2020 e 3x após 2020.
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a fiadora atingiu todos os índices requeridos
contratualmente, cujo período de mensuração é anual.
Garantias
A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) a totalidade dos direitos
creditórios da titularidade da IPÊ Educacional LTDA., decorrentes dos pagamentos de
mensalidades e taxas dos alunos; (ii) alienação fiduciária das quotas da IPÊ Educacional
LTDA.; e (iii) fiança da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que é solidariamente responsável
por todas as obrigações e garantias às debêntures.
Em 31 de dezembro de 2018, a parcela não circulante apresentava o seguinte cronograma de
vencimento:
Ano
2020
2021
2022
Acima de 2022
Total

Controladora

Consolidado

15.198
24.208
39.406

62.878
160.938
87.930
430.860
742.606

88
565
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14. Obrigações de arrendamento mercantil
Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

Pagamentos
mínimos

Desconto
a valor
presente

Valor
presente dos
pagamentos
mínimos

Pagamentos
mínimos

3.080

(1.798)

1.282

3.080

(1.798)

1.282

6.720
6.720
6.720
37.800
57.960
61.040

(3.596)
(3.596)
(3.596)
(20.076)
(30.864)
(32.662)

3.124
3.124
3.124
17.724
27.096
28.378

6.720
6.720
6.720
41.160
61.320
64.400

(3.596)
(3.596)
(3.596)
(21.874)
(32.662)
(34.460)

3.124
3.124
3.124
19.286
28.658
29.940

Circulante
Até um ano
Não circulante
Entre um ano e dois anos
Entre dois ano e três anos
Entre três ano e quatro anos
Acima de quatro anos

Desconto
a valor
presente

Valor
presente dos
pagamentos
mínimos

(i) Em 31 de dezembro de 2018 foi apropriado ao resultado do exercício como resultado financeiro o montante de
R$1.798 (R$1.498 em 31 de dezembro de 2017), a descrição da operação foi detalhada na Nota 20 e a taxa
utilizada para cálculo do desconto a valor presente está demonstrada na Nota 24.

15. Obrigações trabalhistas

Salários a pagar
Provisão para férias e encargos
FGTS a recolher
INSS a recolher
Outras obrigações
Total

31/12/2018
12.517
8.249
412
2.121
29
23.328

Controladora
31/12/2017 01/01/2017
12.356
9.762
3.036
4.315
861
856
2.260
2.078
92
72
18.605
17.083

89
566

31/12/2018
24.346
36.041
2.500
8.898
435
72.220

31/12/2017
21.387
11.477
2.742
7.695
1.194
44.495

Consolidado
01/01/2017
18.942
14.854
2.664
7.034
142
43.636
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16. Obrigações tributárias (reapresentada)
31/12/2018

31/12/2017

Controladora
01/01/2017

31/12/2018

31/12/2017

Consolidado
01/01/2017

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

IRRF a recolher
Impostos retidos
ISS a recolher
IRPJ e CSLL
PIS e COFINS a recolher
ITBI a recolher
Parcelamentos

1.258
327
908
206
48

3.089
389
1.247
337
150

2.890
638
1.010
256
214

4.600
1.909
5.652
4.022
1.375
6.959
48.038

8.299
1.079
4.604
3.853
1.046
33.742

7.600
1.034
4.018
1.993
950
37.999

Total

2.747

5.212

5.008

72.555

52.623

53.594

Circulante
Não circulante

2.747
-

5.172
40

4.869
139

32.316
40.239

24.880
27.743

21.105
32.489

Em 31 de dezembro de 2018, os saldos de parcelamentos são representados por:
Demonstrativo de
parcelamento
Valor original
(-) Pagamentos
Multa
Juros
Encargos
Saldo consolidado
(-) Reconhecimento dos
benefícios pela redução de
multa e juros
(-) Utilização de prejuízo fiscal
Saldo a pagar
(+) Atualização
(-) Pagamentos
Saldos a pagar em 31/12/2018

Unicid
(a)
650

49.856

9
161
407

Unifran Unipê
(b)
(c)
1.475
12.363
(321) (9.726)
9.272
24.943
2.846
1.154
39.698

(633)
-

(9.364)
(8.565)

-

(334) (19.750)
-

792
46
(742)

31.927
22.588
(28.497)

407
111
(470)

820
759
(1.341)

96

26.018

48

238

130
505
140
1.425

Unicid
(b)
49.866
(10)
-

CSE
(b)
237

90
567

Unifran FASS Colégio Unipê
(d)
(e)
(e)
(e)
6.323
561
265
213
91
65
64
15
6.323
667
330
277

Unipê
(f)
430
34
13
40
517

Total
72.383
(10.057)
9.665
25.637
3.026
100.654

-

-

-

-

-

(30.081)
(8.565)

19.948
6.323
6.610
8.908
(7.390) (13.651)

667
57
(541)

330
60
(343)

277
155
(315)

517
587
(561)

62.008
39.881
(53.851)

183

47

117

543

48.038

19.168

1.580
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Em 31 de dezembro de 2017, os saldos de parcelamentos são representados por:
Demonstrativo de parcelamento
Valor original
(-) Pagamentos
Multa
Juros
Encargos
Saldo consolidado
(-) Reconhecimento dos benefícios pela redução de
multa e juros
(-) Utilização de prejuízo fiscal
Saldo a pagar
(+) Atualização
(-) Pagamentos
Saldos a pagar em 31/12/2017

Unicid
(a)
650
130
505
140
1.425

Unicid
(b)
49.866
(10)
-

CSE
(b)
237

49.856

9
161
407

(9.364)
(8.565)

-

792 31.927
146 21.670
(663) (23.917)

407
100
(357)

(633)
-

275

29.680

150

Unifran Unifran
(b)
(d)
1.475
6.323
(321)
1.154
6.323

FASS
(e)
561
91
15
667

Colégio Total
(e)
265 59.377
(331)
65
295
681
140
330 60.162

-

-

- (10.331)
- (8.565)

820
6.323
749
8.643
(1.227) (12.082)

667
22
(386)

330 41.266
28 31.358
(250) (38.882)

(334)
-

342

2.884

303

108

33.742

Em 1º de janeiro de 2017 os saldos de parcelamentos são representados por:
Demonstrativo de
parcelamento
Valor original
(-) Pagamentos
Multa
Juros
Encargos
Saldo consolidado
(-) Reconhecimento dos
benefícios pela redução de
multa e juros
(-) Utilização de prejuízo fiscal
Saldo a pagar
(+) Atualização
(-) Pagamentos
Saldos a pagar em 31/12/2018

Unicid
(a)
650
130
505
140
1.425

Unicid
(b)
49.866
(10)
49.856

UDF
(b)
132
6
42
180

CSE
(b)
237

(633) (9.364)
(8.565)
792 31.927
221 20.032
(597) (19.521)
416 32.438

180
24
(204)
-

407
58
(251)
214

9
161
407

Unifran Unifran Módulo
(b)
(c)
(d)
1.475
6.323
1.450
(321)
208
1.213
154
1.154
6.323
3.025
(334)
820
720
(1.118)
422

6.323
5.336
(7.766)
3.893

3.025
827
(3.849)
3

FASS
(e)
561
91
15
667

Colégio Total
(e)
265 60.959
(331)
65
509
1.936
294
330 63.367

667
7
(241)
433

- (10.331)
- (8.565)
330 44.471
12 27.237
(162) (33.709)
180 37.999

a) Parcelamento Incentivado Municipal – PPI, regido pela Lei nº 14.129, de 11 de janeiro de 2006, destinado a
regularizar débitos tributários em todas as esferas do Município de São Paulo gerados até 2004, com atualização
monetária e juros de mora por mês. A Unicid aderiu em 2009 optando por 120 parcelas.
b) Parcelamento Federal - REFIS IV, instituído pela legislação:
- Lei nº 11.941 de 27 de maior de 2009 e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 06/09, possibilitando o parcelamento de
todos os débitos Federais em todas as esperas, vencidos até 2008, caso débitos em discursão judicial obrigatória
desistência para adesão. As reduções com percentuais variáveis de acordo com a quantidade de parcelas optadas,
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sendo multa, juros, honorários e encargos, possibilitando a utilização para abatimentos da dívida com prejuízos fiscais
e base negativa, caso existente. A consolidação de iniciativa da Receita Federal do Brasil ocorreu em 2011. As
controladas Unicid, Unifran e Unipê aderiam ao parcelamento em 2009, optando por 180 parcelas.
- Reaberturas do parcelamento REFIS - Em todos os períodos habilitados aplicava-se as mesmas reduções, benefícios
e tipos de débitos permitidos, variando as reduções de acordo com a modalidade da quantidade de parcelas optadas:
- Lei 12.865, de 9 de outubro de 2013 - abrangendo possibilidade de inclusão dos débitos vencidos até 2008. A controlada
Unipê aderiu em 2013, optando por 180 meses.
- Lei 12.996, de 18 de junho de 2015, abrangendo possibilidade de inclusão dos débitos vencidos até 2013. A Companhia
aderiu em 2015, optando por 60 parcelas.
c) Parcelamento Federal: PERT – acomodado pela Lei 13.496 de 24 de outubro de 2017, onde apresenta a
possibilidade de parcelamento dos débitos vencidos até 2017 de todas as esferas Federais, com as reduções e
percentuais variáveis de acordo com a quantidade de parcelas optadas, sendo multa, juros, honorários e encargos,
possibilitando a utilização para abatimentos da dívida com prejuízos fiscais e base negativa, caso existente. A controlada
Unipê aderiu em 2017, optando por 145 parcelas.
d) Parcelamento Município de Franca - PPI: Lei Complementar 116 de 22 de maio de 2007, possibilitando
parcelamentos de débitos tributários em qualquer esfera Municipal, incorrendo atualização monetária, multa e juros de
mora. A controlada Unifran aderiu ao parcelamento em 2009, com a opção em 120 parcelas.
e) Parcelamento Federal – Parcelamento Simplificado: regido pela Lei 10.522 de 19 de julho de 2002, sem redução na
multa e juros, com atualizações realizadas pelo saldo, com base na taxa SELIC/mês. A controlada FASS com adesão
em 2011, e as controladas Colégio e Unipê com adesão em 2015, todas optaram por pagamentos em 60 parcelas.
f) Parcelamento FGTS – definido pela Resolução CCFGTS Nº 765 de 09 de dezembro de 2014, permitindo parcelar
débitos em qualquer esfera oriundos de FGTS, sem reduções, com atualizações pelo saldo remanescente através da
Taxa Referencial, juros 3% ao mês e Multa de 8% na data da apuração do débito. A controlada Unipê aderiu em setembro
de 2014 referente dívida de 2005, em 180 parcelas e referente a dívida de 2009 aderiu em setembro de 2016, em 60
parcelas.

17. Partes relacionadas
Controladora
31/12/2018
31/12/2017
Passivo Resultado Passivo Resultado
Com controladas
ACEF S.A. (a)
UDF (b)
Outras partes relacionadas
Motriz Participações Ltda. (b)
FP Incorporadora Ltda. (b)
HG Cruzeiro do Sul Empr. e Participações S.A. (b)

Circulante
Não circulante

Ativo

01/01/2017
Passivo Resultado

21.322
-

-

-

-

750

-

-

61
309
411
22.103

(738)
(3.713)
(4.922)
(9.373)

62
311
412
785

(708)
(3.733)
(4.926)
(9.367)

750

29
290
386
705

(337)
(3.410)
(4.532)
(8.279)

781
21.322

-

785
-

-

750
-

705
-

-

92
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Consolidado
31/12/2018
Passivo
Resultado
Outras partes relacionadas
Motriz Participações Ltda. (b)/(c)
FP incorporadora Ltda. (b)
HG Cruzeiro do Sul Empr. e Participações S.A. (b)

812
309
621
1.742

(9.739)
(3.713)
(7.450)
(20.902)

31/12/2017
Passivo
Resultado
814
311
624
1.749

(6.115)
(3.733)
(7.395)
(17.243)

01/01/2017
Passivo
Resultado
250
290
547
1.087

(2.907)
(3.410)
(6.721)
(13.038)

(a) Os contratos de mútuo entre Controladora e Controladas não tem juros pré-definidos e nem vencimento definido.
(a) Refere-se às despesas de aluguéis dos seguintes imóveis: Campus São Miguel Paulista, Anália Franco e
Pinheiros, Ginásio de Esportes, Clínica Veterinária, UDF, Módulo e Campus CEUNSP – Salto. Os contratos de
aluguel celebrados entre as partes possuem prazo de vigência entre 3 e 18 anos, contendo cláusula de
prorrogação automática. O montante total das parcelas mensais é de R$1.831, sendo que todos os contratos
possuem reajuste anual pelo índice IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) tomando como base a data de sua
assinatura.
(b) A Controlada CEUNSP celebrou um contrato de compromisso de compra e venda de um bem imóvel com a Motriz
Participações Ltda, o valor do ganho de capital foi contabilizado como receitas diferidas conforme Nota 20.

Remuneração dos administradores
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações é de responsabilidade da Assembleia Geral,
fixar o montante global ou individual da remuneração dos administradores. No exercício findo em
31 de dezembro de 2018, a remuneração total (salários e participação nos lucros) dos
conselheiros, dos diretores e dos principais executivos da Companhia foi de R$7.444 (R$4.410
no exercício findo em 31 dezembro de 2017), e está registrado na rubrica de “Despesas gerais e
administrativas”, a qual está dentro dos limites aprovados em assembleia geral juntamente com
as contas anuais em consonância com o orçamento anual aprovado pelo Conselho de
Administração. A Companhia e suas controladas não concedem benefícios pós-empregos, e
benefícios de rescisão de contrato de trabalho.

18. Provisão para demandas judiciais
Durante o curso normal de seus negócios, a Companhia está exposta a contingências e riscos. A
provisão para demandas judiciais é estabelecida por valores atualizados, para questões
trabalhistas, tributárias e cíveis em discussão nas instâncias judiciais, com base nas opiniões dos
seus consultores jurídicos, nos casos em que a perda é considerada provável.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as contingências provisionadas estão relacionadas a
processos cíveis, tributários e trabalhistas, e estão demonstradas a seguir:
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A composição da provisão para demandas judiciais está descrita abaixo:
31/12/2018
Processos cíveis
Processos trabalhistas
Total

2.592
2.835
5.427

Controladora
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado)
6.023
1.121
7.144

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado)

5.109
1.173
6.282

6.552
16.767
23.319

9.678
12.805
22.483

6.851
11.522
18.373

A movimentação da provisão para demandas judiciais está demonstrada abaixo:
Controladora
Cíveis
Saldos em 1º de janeiro de 2017

Trabalhistas

Total

5.109

1.173

6.282

Adições/(Reversões)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
(reapresentado)

914

(52)

862

6.023

1.121

7.144

Adições
Reversões
Saldos em 31 de dezembro de 2018

979
(4.410)
2.592

1.714
2.835

2.693
(4.410)
5.427

Consolidado
Cíveis

Trabalhistas

Tributários

Total

Saldos em 1º de janeiro de 2017

6.851

11.522

-

18.373

Adições/(Reversões)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
(reapresentado)

2.827

1.283

-

4.110

9.678

12.805

-

22.483

Adições
Reversões
Efeitos de reapresentação
Combinações de negócios
Saldos em 31 de dezembro de 2018
(reapresentado)

3.432
(6.928)
370

7.227
(6.265)
3.000

(5.803)
5.803

10.659
(13.193)
(5.803)
9.173

6.552

16.767

-

23.319

As obrigações acessórias entregues pela Companhia estão sujeitas à revisão pelas autoridades
fiscais, por período prescricional de cinco anos. Outros encargos tributários e previdenciários,
referentes a períodos variáveis de tempo, também estão sujeitos à revisão pelas autoridades
fiscais.
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Processos cíveis com perda provável
Os consultores jurídicos efetuaram levantamento, avaliação e quantificação das diversas ações
de natureza jurídica e administrativa, para suportar as prováveis perdas com essas causas, a
Administração mantém provisão (consolidado) no montante de R$6.552 em 31 de dezembro de
2018 (sendo R$9.678 em 31 de dezembro de 2017 e R$6.851 em 1º de janeiro de 2017).
A maior parte das ações envolve, principalmente, pedidos de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de supostas cobranças indevidas ou alegação de vícios nos serviços
prestados, de natureza acadêmica e operacional.
Ações relevantes
O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública em 2007 contra a Módulo, Cruzeiro do Sul,
e diversas outras Universidades do Estado de São Paulo questionando a cobrança de taxa de
emissão de diploma. A ação foi julgada parcialmente procedente somente para que as
universidades não mais cobrassem taxas para expedição de diplomas. Em segunda instância, as
universidades foram condenadas também a devolver, em dobro, os valores cobrados de alunos e
ex-alunos no período de cinco anos anteriores à citação na ação, acrescidos de juros e correção
monetária. Foi interposto recurso pelas universidades e o processo encontra-se no STJ para
reexame da matéria. Foi estimado e provisionado o valor total de R$2.184 (R$1.975 em 31 de
dezembro de 2017) para suportar perdas nesse processo.
O Polo Campinas - Serviços Educacionais LTDA. - EPP ajuizou ação de rescisão contratual c/c
indenização por perdas e danos em 2016 contra a ACEF, pleiteando ressarcimento dos
investimentos, indenização e lucros cessantes pela rescisão da parceria para ofertar cursos a
distância. Foi estimado e provisionado o valor total de R$786 para suportar perdas nesse
processo.
Processos tributários com perda provável
As provisões tributárias são principalmente decorrentes de discussões administrativas e judiciais
referentes a imunidade tributária e contribuições sociais. Os consultores jurídicos efetuaram
levantamento, avaliação e quantificação das diversas ações de natureza jurídica e administrativa,
bem como o risco de cada ação.
Processos trabalhistas com perda provável
Os processos trabalhistas discutem em geral horas extras, férias não gozadas, reconhecimento
de vínculo empregatício e/ou de atividade de docência, equiparação salarial, adicional noturno,
intervalo intra e interjornada, diferenças de salário por redução de carga horária de docentes e
indenizações por não cumprimento de acordo coletivo. Nossos consultores jurídicos efetuaram
levantamento, avaliação e quantificação das diversas ações trabalhistas e, para suportar as

95
572

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1° de janeiro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
prováveis perdas com essas causas, a Administração da Companhia mantém (consolidado) a
provisão de R$16.767 em 31 de dezembro de 2018 (R$12.805 em 31 de dezembro de 2017 e
R$11.522 em 1º de janeiro de 2017).
Ressarcimento para perdas cíveis, tributários e trabalhistas
Parte dos processos da controlada SECID referem-se a fatos geradores ocorridos durante a
gestão dos ex-proprietários da SECID, anteriores à aquisição pela Companhia, sendo então
contingências de responsabilidade dos ex-proprietários. Na hipótese de eventuais perdas
definitivas nesses processos, a Companhia e suas controladas possuem garantias contratuais de
ressarcimento, as quais poderão ser compensadas com retenção de pagamentos advindos de
contrato de locação celebrado com os ex-proprietários da SECID, respeitados limites e condições
do contrato de compra e venda de quotas celebrado entre as partes. Além do desembolso
efetuado com base no percentual de responsabilidade da nova gestão, ao passo que o
desembolso residual fica a cargo dos patronos dos ex-proprietários.
Parte dos processos da controlada ACEF referem-se integralmente a fatos geradores ocorridos
durante a gestão dos ex-proprietários da ACEF, anteriores à aquisição pela Companhia, sendo
de responsabilidade dos ex-proprietários. Na hipótese de eventuais perdas definitivas nesses
processos que excedam o valor de R$14.000 para perdas materializadas e R$14.000 para
perdas não materializadas, da mesma forma, a Companhia possui garantias contratuais de
ressarcimento, as quais poderão ser compensadas com retenção de pagamentos advindos de
contrato de locação celebrado com os ex-proprietários da ACEF, respeitados limites e condições
do contrato de compra e venda de ações celebrado entre as partes.
Parte dos processos da controlada CEUNSP referem-se integralmente a fatos geradores
ocorridos durante a gestão dos ex-proprietários da CEUNSP, anteriores à aquisição pela ACEF,
sendo de responsabilidade dos ex-proprietários. Na hipótese de eventuais perdas definitivas
nesses processos, a Companhia e suas subsidiárias possuem garantias contratuais de
ressarcimento, as quais poderão ser reembolsadas ou compensadas com retenção de
pagamentos advindos do preço de aquisição ou de contrato de locação celebrado com os exproprietários do CEUNSP, respeitados limites e condições do contrato de compra e venda de
ações celebrado entre as partes.
A maioria dos processos das controladas Veritas, Santa Rita e Cesuca, referem-se integralmente
a fatos geradores ocorridos durante a gestão dos ex-proprietários das adquiridas, anteriores à
aquisição pela ACEF, sendo de responsabilidade dos ex-proprietários. Periodicamente as perdas
definitivas nesses processos, são apuradas e lançadas em conta gráfica para os ressarcimentos,
respeitados limites e condições do contrato de compra e venda de ações celebrado entre as
partes.
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A maioria dos processos da controlada IPÊ Educacional referem-se integralmente a fatos
geradores ocorridos durante a gestão dos ex-proprietários da Unipê, anteriores à aquisição pela
SECID, sendo de responsabilidade dos ex-proprietários. Na hipótese de eventuais perdas
definitivas nesses processos, são apuradas e lançadas em Conta Gráfica para os
ressarcimentos, respeitados limites e condições do contrato de compra e venda de ações
celebrado entre as partes.
Processos com perda possível
A Companhia possui processos classificados como probabilidade de perda possível, os quais
não possuem provisão registrada conforme apresentado abaixo:

31/12/2018
Processos cíveis
Processos tributários
Processos trabalhistas
Total

31/12/2017

3.892
126.013
114
130.019

Controladora
01/01/2017

3.204
28.008
39
31.251

1.333
22.815
2.003
26.151

31/12/2018

31/12/2017

14.085
141.987
7.044
163.116

11.041
42.048
3.215
56.304

Consolidado
01/01/2017
8.955
36.142
7.690
52.787

Processos cíveis com perda possível
Os consultores jurídicos efetuaram levantamento, avaliação e quantificação das diversas ações
de natureza cível, classificadas com risco de perda possível, cujo valor apurado no consolidado,
em 31 de dezembro de 2018, era de R$14.085 (R$11.041 em 31 de dezembro de 2017 e
R$8.955 em 1º de janeiro de 2017).
Dentre vários processos cíveis com risco de perda possível podemos destacar:
Há processo contra a SECID pleiteando indenização e lucros cessantes por rescisão da parceria
de Polo EAD de Diadema, em razão de suposta quebra de contrato. Foi estimado e provisionado
o valor total de R$500 para suportar todas perdas nesse processo.
Processos tributários com perda possível
Nossos consultores efetuaram levantamento, avaliação e quantificação dos diversos processos
de natureza tributária com perda possível, e o valor apurado no consolidado foi de R$141.987 em
31 de dezembro de 2018 (R$42.048 em 31 de dezembro de 2017 e R$36.142 em 1º de janeiro
de 2017).
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Dentre vários processos tributários com risco de perda possível podemos destacar:
Há certos processos movidos pela Prefeitura do Municipal de São Paulo contra a Controladora,
discutindo o cumprimento dos requisitos básicos para manutenção da imunidade tributária dos
períodos de 2008 a 2011, totalizando o valor de R$92.709. A instituição apresentou defesa em
todos os processos, além de garantir o juízo por meio de seguro garantia.
Há certos processos administrativos movidos pela Receita Federal contra a ACEF discutindo
principalmente verbas que integram base de cálculo para recolhimento de contribuições sociais e
previdenciárias, entre outros, somando risco possível desses processos em R$11.527. A
instituição apresentou defesa em todos os processos e aguarda-se decisão final administrativa.
Como se referem a assuntos anteriores à aquisição da Companhia por sua controladora atual, a
responsabilidade, garantida contratualmente, é dos ex-proprietários.
Processos trabalhistas com perda possível
Nossos consultores efetuaram levantamento, avaliação e quantificação dos diversos processos
de natureza trabalhista com perda possível, e o valor apurado no consolidado foi de R$7.044 em
31 de dezembro de 2018 (R$3.215 em 31 de dezembro de 2017 e R$7.690 em 1º de janeiro de
2017).
Depósitos judiciais
31 de dezembro de 2018
Processos cíveis
Processos tributários
Processos trabalhistas
Total

Controladora
437

Consolidado
890

415

1.284

162

5.146

1.014

7.320
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19. Obrigações por aquisições de participações societárias

ACEF(i)

SANTA
RITA(i)

SECID(ii)

Consolidado

(=) Saldo em 01/01/2017

10.723

-

-

10.723

(+) Juros apropriados
(-) Pagamentos de principal
(-) Pagamentos de juros

(53)
(2.500)
(155)

-

-

(53)
(2.500)
(155)

8.015

-

-

8.015

(+) Aquisição
(-) Ajuste de preço
(+) Juros apropriados
(-) Pagamentos de principal
(-) Pagamentos de juros
Combinação de negócios
(=) Saldo em 31/12/2018

15.000
1.261
(2.500)
(412)
21.364

1.177
(12.761)
(1.043)
36.377
23.750

124.080
(20.844)
2.498
(23.237)
(392)
82.105

139.080
(20.844)
4.936
(38.498)
(1.847)
36.377
127.219

Circulante
Não circulante

2.892
18.472

16.706
7.044

82.105

19.598
107.621

(=) Saldo em 31/12/2017

(j) Em 31 de dezembro de 2018, referem-se: (a) ao principal da parcela retida das obrigações por aquisições da
CEUNSP R$ 5.000 e da Veritas R$ 15.000 e respectivos juros, pela ACEF e (b) passivos assumidos acrescidos de
juros pela aquisição da Santa Rita através da combinação de negócios com acionistas anteriores a aquisição de
sua controladora Veritas pela ACEF.
(ii) Em 31 de dezembro de 2018, referem-se ao principal da parcela retida das obrigações por aquisições da Veritas
R$ 80.000 e respectivos juros, pela SECID.

Em 31 de dezembro de 2018, a parcela não circulante apresentava o seguinte cronograma de
vencimento:
Ano
2020
2021
2022
Acima de 2023
Total

Consolidado
5.327
2.585
17.605
82.104
107.621
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20. Receita diferida
Consolidado
14.442
(602)
13.840
(722)
13.118

Saldos em 01/01/2017
(+) receita diferida com venda de imóvel
(-) Apropriação
Saldos em 31/12/2017
(-) Apropriação
Saldos em 31/12/2018
Circulante
Não circulante

842
12.276

Propriedade de arrendamento mercantil
Em 20 de março de 2017, a controlada indireta Ceunsp, realizou transação de “sale and
leaseback” do imóvel onde está situado o seu campus, a operação consistiu na venda e aluguel
do referido imóvel simultaneamente perante sua parte relacionada Motriz Participações Ltda.,
essa operação foi classificada como arrendamento financeiro, conforme o conceito de que trata o
CPC 06 (R1)/IAS 17 – Operacões de arrendamento mercantil.
O valor da venda do imóvel foi de R$25.500 com recebimento de acordo com o fluxo de
pagamento estipulado em contrato. O ganho líquido dos custos de venda foi de R$14.442 e está
refletido como receita diferida no passivo circulante e não circulante amortizável pelo prazo de 20
anos, conforme prazo do contrato de aluguel.

21. Mudanças nos passivos

Empréstimos e financiamentos circulante
Debêntures a pagar circulante
Debêntures a pagar não circulante
Total

Em 1º de
Pagamentos
janeiro de
(principal e
2018
juros)
50.014
(50.864)
15.292
(20.253)
54.604
119.910
(71.117)

(*) Efeito não caixa
(**) Inclui amortização docusto captação

100
577

Juros + var.
camb. e
monetárias
1.400
5.043(**)
6.443

Controladora
31 de dezembro de 2018
Em 31 de
dezembro de
2018
Outros (*)
550
15.198
15.280
(15.198)
39.406
55.236
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Empréstimos e financiamentos circulante
Empréstimos e financiamentos não circulante
Debêntures a pagar circulante
Debêntures a pagar não circulante
Total

Em 1º de
janeiro de
2017
27.217
34.352
15.621
69.802
146.992

Pagamentos
(principal e
juros)
(18.552)
(24.408)
(42.960)

Juros + var.
camb. e
monetárias
6.997
8.881(**)
15.878

Controladora
31 de dezembro de 2017
Em 31 de
dezembro de
2017
Outros (*)
34.352
50.014
(34.352)
15.198
15.292
(15.198)
54.604
119.910

(*) Efeito não caixa
(**) Inclui amortização do custo captação

Empréstimos e financiamentos circulante
Empréstimos e financiamentos não circulante
Debêntures a pagar circulante
Debêntures a pagar não circulante
Obrigações de arrendamento mercantil
circulante
Obrigações de arrendamento mercantil não
circulante
Obrigações por aquisição de participação
societária circulante
Obrigações por aquisição de participação
societária não circulante
Derivativos (swap)
Total

Em 1º de Pagamento
janeiro
(principal e
de 2018
juros)
54.823
(98.170)
3.371
39.451
(55.343)
152.204
-

Juros + var.
camb. e
Novas
monetárias captações
3.558
30.000
29.667(**)
627.703

Consolidado
31 de dezembro de 2018
Combinação
Em 31 de
de negócios Outros dezembro
(*)
de 2018
(*)
65.814 (39.554)
16.471
39.554
42.925
37.301
51.076
- (37.301)
742.606

1.282

(3.360)

1.798

-

-

1.562

1.282

28.658

-

-

-

-

(1.562)

27.096

3.015

(40.345)

4.936

-

36.377

15.615

19.598

5.000
385
288.189

(197.218)

39.959

118.236(*)
775.939

- (15.615)
(385)
102.191
(385)

107.621
1.008.675

(*) Efeito não caixa
(**) Inclui amortização do custo captação
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Empréstimos e financiamentos circulante
Empréstimos e financiamentos não circulante
Debêntures a pagar circulante
Debêntures a pagar não circulante
Obrigações de arrendamento mercantil circulante
Obrigações de arrendamento mercantil não circulante
Obrigações por aquisição de participação societária
circulante
Obrigações por aquisição de participação societária
não circulante
Outros
Total

Em 1º de Pagamento
janeiro (principal e
de 2017
juros)
33.510
(25.892)
41.494
15.976
(40.131)
191.324
(2.622)
-

Juros + var.
camb. e
monetárias
9.082
24.486(**)
1.498
-

Consolidado
31 de dezembro de 2017
Novas
Em 31 de
captações
dezembro
Outros
(*)
de 2017
(*)
38.123
54.823
(38.123)
3.371
39.120
39.451
(39.120)
152.204
2.406
1.282
28.658
28.658

3.223

(2.655)

(53)

-

2.500

3.015

7.500
537
293.564

(71.300)

35.013

31.064

(2.500)
(152)
(152)

5.000
385
288.189

(*) Efeito não caixa
(**) Inclui amortização do custo captação

22.

Patrimônio líquido

a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia era de R$138.190 (R$88.875 em 31
de dezembro de 2017 e R$68.372 em 1º de janeiro de 2017) composto por 7.633.056 ações
ordinárias, em ambos exercícios, nominativas e sem valores nominais, totalmente integralizadas
e a composição acionária é demonstrada a seguir:
Acionistas
D2HFP - Fundo de Investimento em Participações
Fundo de Investimento e Participações Alfa 7
Astic ED Fundo de Investimento em Participações
Cruze Participações S/A
Acionistas Pessoa Física

31/12/2018
Ações
% Part.
2.157.687 28,27%
2.157.687 28,27%
3.317.682 43,46%
7.633.056
100%

31/12/2017
Ações
% Part.
2.157.687 28,27%
2.157.687 28,27%
3.317.682 43,46%
7.633.056
100%

01/01/2017
Ações
% Part.
2.272.183 29,77%
2.272.183 29,77%
2.829.799 37,07%
258.891 3,39%
7.633.056
100%

i. Em 21 de março de 2017, houve a venda das ações da Astic ED Fundo de Investimento em Participações e
acionistas minoritários, que representavam 40,46% das ações, detentores de 3.088.690 ações, para a entrada do
fundo Cruze participações, porém o número total de ações não sofreu alteração, permanecendo em 7.633.056
ações.
ii. Em 14 de abril de 2017, houve aumento de capital de R$14.225, através da reserva para futuro aumento de capital,
porém não houve alteração nas ações, que totalizam 7.633.056 ações.
iii. Em 26 de outubro de 2017, houve aumento de capital de R$6.178, através da reserva de retenção de lucros, porém
não houve alteração nas ações, que totalizam 7.633.056 ações.
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iv. Em 26 de abril de 2018, houve aumento de capital de R$49.415, através da reserva para futuro aumento de capital
no valor de R$38.268 e da reserva de lucros no valor de R$11.147, porém não houve alteração nas ações, que
totalizam 7.633.056 ações.

b) Reserva legal
A reserva legal é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até o
limite de 20% do capital social, de acordo com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ação.
c) Reserva de retenção de lucros
A reserva de retenção de lucros foi constituída nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404.76, com
o objetivo de aplicação em futuros investimentos. Conforme disposto no artigo 199 da Lei nº
11.638/07, o saldo das reservas de lucros não poderá ultrapassar o capital social, cabendo à
Assembleia deliberar sobre a aplicação desse excesso no aumento de capital ou distribuição de
dividendos.
d) Dividendos
O Estatuto da Companhia prevê um dividendo mínimo obrigatório, equivalente a 25% do lucro
líquido do exercício, ajustado pela constituição da reserva legal, conforme a lei das sociedades
por ação.
A destinação do lucro líquido apurado nos exercícios de 2018 e 2017 está demonstrada a seguir:
31/12/2018

31/12/2017

(reapresentado)

(reapresentado)

Lucro líquido do exercício (*)
Base para reserva legal (*)

120.086
120.086

94.121
94.121

Apropriação para reserva legal (*) (i)
Base para dividendo mínimo obrigatório (*)
Dividendo mínimo obrigatório - 25% (*)
Adoção novas práticas IFRS 9 (*)
Destinação para reserva de retenção de lucros (*)
Reserva para futuro aumento de capital (*) (ii)
Efeito dos ajustes de reapresentação no lucro líquido do exercício
Efeito na reserva legal acumulada
Efeito nos dividendos mínimos obrigatórios
Efeito nos dividendos mínimos acumulados dos ajustes de reapresentação
(saldo em 01.01.2017 de R$ 3.539)
Base nos dividendos mínimos acumulados dos ajustes de reapresentação
Complemento de provisão do IFRS 9
Reserva de lucro à disposição da Assembleia Geral

(6.005)
114.081
28.520
(13.753)
51.808
20.000
(2.213)
274
(526)

(4.706)
89.415
22.354
28.793
38.268
(7.216)
(361)
(1.714)

1.299
5.471
(2.028)
3.443

1.825
7.216
7.216

(*) conforme apresentação original de 31 de dezembro de 2018
(i) A Administração da Companhia destinou parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal até o montante
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equivalente a 20% do capital social;
(ii) O Artigo 199 da Lei das S.A. prevê que o saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos
fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Desta forma, a Administração destinou o
montante de R$20.000 (R$38.268 em 31 de dezembro de 2017) do saldo da reserva de lucros na forma de
aumento de capital a ser deliberado em Assembleia Geral Ordinária.

Em 26 de abril de 2018, a Companhia aprovou distribuição de dividendos de R$40.000, sendo
R$22.354 obrigatório e R$17.646 de adicional do saldo na reserva de lucros (R$22.354
obrigatório e R$6.918 de adicional do saldo da reserva de lucros em 14 de abril de 2017).
e) Reserva de lucros à disposição da Assembleia Geral
Em virtude das correções efetuadas durante os períodos de 1º de janeiro de 2017 e 31 de
dezembro de 2017 e 2018, a Companhia decidiu por constituir a aludida reserva, a qual será
realizada após aprovação de sua destinação por meio de Assembleia Geral Ordinária, prevista
para ocorrer durante o mês de março de 2020. O saldo da reserva acumulada que em 31 de
dezembro de 2018 era de R$3.443 sendo o efeito líquido entre: (a) R$5.471 composto de base
acumulada para cálculo dos dividendos mínimos pelo efeito da reapresentação acumulado do
saldo de abertura e dos últimos dois exercícios sociais, conforme demonstrado no item 22.d.(ii)
acima; (b) R$ (2.028) do complemento de adoção do IFRS 9, para reserva de retenção de lucros
que está para a aprovação da Assembleia.

23. Lucro por ação (reapresentado)
A Companhia apresenta a seguir as informações sobre o lucro por ação para os exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017:
Lucro por ação (básico e diluído)

31/12/2018
(reapresentado)
117.873
7.633.056
15,44

Lucro líquido do exercício
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias
Lucro por ação em R$

104
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7.633.056
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24. Instrumentos financeiros e gestão de riscos (reapresentado)
24.1 Instrumentos financeiros
As atividades da Companhia e/ou suas controladas as expõem a diversos riscos de mercado
(incluindo risco cambial, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo
de caixa), risco de crédito e risco de liquidez.
A Companhia e/ou suas controladas apresentam exposições aos seguintes riscos advindos
do uso de instrumentos financeiros:
Risco de mercado
O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um
instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de
mercado englobam apenas o risco de taxa de juros. Instrumentos financeiros afetados pelo
risco de mercado incluem empréstimos, financiamentos, debêntures e aplicações
financeiras.
Risco de taxa de juros
Risco de taxa de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um
instrumento financeiro flutue devido a variação nas taxas de juros de mercado. A exposição
da Companhia aos riscos de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se,
principalmente, aos empréstimos e financiamentos, debêntures e as aplicações financeiras,
sujeitos a taxas de juros variáveis.
As taxas de juros contratadas sobre aplicações financeiras estão mencionadas na Nota
Explicativa 6 e sobre empréstimos e financiamentos e debêntures estão mencionadas nas
Notas Explicativas 12 e 13, respectivamente.
Sensibilidade à taxa de juros
Os instrumentos financeiros ativos da Companhia e suas controladas são representados por
caixa e equivalentes de caixa e estão registrados pelo valor de custo, acrescidos de
rendimentos ou encargos incorridos, os quais em 31 de dezembro de 2018, se aproximam
dos valores de mercado. Os principais riscos atrelados às operações da Companhia estão
ligados à variação do CDI para as aplicações financeiras, os empréstimos, financiamentos e
debêntures. No cenário provável foi considerada a premissa de se manter, na data do
vencimento da operação, o que o mercado vem sinalizando através das curvas de mercado
obtidas através do relatório FOCUS do Banco Central do Brasil. Desta maneira, no cenário
provável, não há impacto sobre o valor justo do instrumento financeiro. A Companhia
considerou uma deterioração de 25% e 50% para as variáveis de risco.
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As tabelas a seguir demonstram a análise de sensibilidade preparada pela Administração da
Companhia e o efeito das operações em aberto considerando um ano de correção a partir de
31 de dezembro de 2018:
Cenário em 31 de dezembro de 2018 (Controladora)
Operação
Equivalentes de caixa
Empréstimos e financiamentos,
incluindo derivativos
Debêntures

Risco
Aplicações financeiras (risco de perda em
função da redução do CDI)
Dívida (Risco de perda em função do
aumento do CDI e valorização da dívida)
Dívida (Risco de perda em função do
aumento do CDI e valorização da dívida)

Taxa

31/12/2018 Provável

Variação
de 25%

Variação
de 50%

(CDI-6,42%)

5.358

5.702

5.616

5.530

(CDI-6,42%)

550

585

594

603

(CDI-6,42%)

54.686

58.197

59.075

59.953

Cenário em 31 de dezembro de 2018 (Consolidado)
Operação
Equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos,
incluindo derivativos
Debêntures
Obrigações de arrendamento
mercantil

Risco
Aplicações financeiras (risco de perda em
função da redução do CDI)
Aplicações financeiras (risco de perda em
função da redução do CDI)
Dívida (Risco de perda em função do
aumento do CDI e valorização da dívida)
Dívida (Risco de perda em função do
aumento do CDI e valorização da dívida)
Dívida (Risco de perda em função do
aumento do IGPM)

Taxa

Variação Variação
de 25%
de 50%

31/12/2018

Provável

(CDI-6,42%)

55.093

58.630

57.746

56.862

(CDI-6,42%)

6.461

6.876

6.772

6.668

(CDI-6,42%)

59.396

63.210

64.163

65.117

(CDI+1,6%)

793.682

844.644

857.384

870.124

28.378

30.521

31.057

31.592

(IGPM 7,55%)

Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação
prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo
financeiro. A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais
(principalmente com relação a contas a receber) e de financiamento, incluindo depósitos e
aplicações financeiras em bancos e instituições financeiras.
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Os valores contábeis dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito.
Representado pela possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes da
dificuldade de recebimento de seus alunos.
O risco de crédito dos alunos é administrado pela Companhia e por cada controlada, estando
sujeito aos procedimentos, controles e política estabelecida pela Companhia em relação a
este risco. O saldo a receber de mensalidades é denominado em Reais e a Administração
monitora o risco do saldo a receber dos alunos e são cobradas mensalmente com base no
contrato firmado entre a Companhia e os alunos.
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela
gestão financeira da Companhia de acordo com a política por esta estabelecida. Os recursos
excedentes são investidos apenas em contrapartes aprovadas e dentro do limite
estabelecido a cada uma. A Companhia e suas controladas têm como política, a aplicação
de recursos em bancos de primeira linha e, em aplicações com baixo nível de exposição e
alto nível de liquidez. Praticamente, todo o excesso de caixa é aplicado em certificados de
depósito bancário emitidos por estas instituições. A Companhia não aplica em fundos de
investimentos em que há risco de ativos desconhecidos.
Risco de liquidez
A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos por meio de uma ferramenta de
planejamento de liquidez recorrente. O objetivo da Companhia é manter o saldo entre a
continuidade dos recursos e a flexibilidade por meio de contas garantidas, empréstimos
bancários e arrendamento mercantil financeiro. A tabela a seguir resume o perfil do
vencimento do passivo financeiro da Companhia, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, com
base nos pagamentos contratuais não descontados.
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Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos, incluindo derivativos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações tributárias

Em 31 de dezembro de 2017
Empréstimos e financiamentos, incluindo derivativos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações tributárias

Em 1º de janeiro de 2017
Empréstimos e financiamentos, incluindo derivativos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações tributárias

31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos, incluindo derivativos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações por aquisição de participação societária
Obrigações de arrendamento mercantil

31 de dezembro de 2017
Empréstimos e financiamentos, incluindo derivativos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações por aquisição de participação societária

Nota
12
13
16

Nota
12
13
16

Nota
12
13
16

Nota
12
13
16
19
14

Nota
12
13
16
19

Total
600
62.687
9.546
2.747
75.580

Controladora
Efeito do
Valor
desconto
contábil
(50)
550
(8.001)
54.686
9.546
2.747
(8.051)
67.529

Total
53.086
94.983
7.918
5.220
161.207

Controladora
Efeito do
Valor
desconto
contábil
(3.072)
50.014
(25.087)
69.896
7.918
(8)
5.212
(28.167)
133.040

Total
73.805
119.034
7.959
5.757
206.555

Controladora
Efeito do
Valor
desconto
contábil
(12.236)
61.569
(33.611)
85.423
7.959
(749)
5.008
(46.596)
159.959

Menos de
1 ano
600
16.536
9.546
2.747
29.429

Entre
2 e 3 anos
46.151
46.151

Acima
de 3 anos

Menos de
1 ano
53.086
17.086
7.918
5.172
83.262

Entre
2 e 3 anos
18.973
48
19.021

Acima
de 3 anos

Menos de
1 ano
28.891
17.453
7.959
5.551
59.854

Entre
2 e 3 anos
25.199
18.973
206
44.378

Acima
de 3 anos
19.715
82.608
102.323

Menos de
1 ano
17.292
54.353
21.864
32.817
20.856
3.080
150.262

Entre
2 e 3 anos
24.950
151.092
24.124
11.530
6.720
218.416

Acima
de 3 anos
Total
26.902
69.144
862.829 1.068.274
21.864
29.379
86.320
133.839
166.225
51.240
61.040
1.104.189 1.472.867

Menos de
1 ano
58.273
44.332
16.608
26.163
3.314

Entre
Acima
2 e 3 anos
de 3 anos
4.288
50.008
177.919
20.487
18.765
7.335
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-

58.924
58.924

Total
62.561
272.259
16.608
65.415
10.649

Efeito do
desconto
(9.748)
(274.592)
(13.765)
(39.006)
(32.662)
(369.773)

Consolidado
Valor
contábil
59.396
793.682
21.864
72.555
127.219
28.378
1.103.094

Efeito do
desconto
(4.367)
(80.604)
(12.792)
(2.634)

Consolidado
Valor
contábil
58.194
191.655
16.608
52.623
8.015
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Obrigações de arrendamento mercantil

14

3.080
151.770

13.440
88.223

47.880
251.899

64.400
491.892

(34.460)
(134.857)

29.940
357.035
Consolidado

1º de dezembro de 2017
Empréstimos e financiamentos, incluindo derivativos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações por aquisição de participação societária

Nota
12
13
16
19

Menos de
1 ano

Entre
2 e 3 anos

Acima
de 3 anos

Total

Efeito do
desconto

Valor
contábil

35.679
17.854
20.753
24.060
3.543

32.637
50.007
24.165
6.642

22.076
235.261
31.149
4.014

90.392
303.122
20.753
79.374
14.199

(15.388)
(95.822)
(25.780)
(3.476)

75.004
207.300
20.753
53.594
10.723

101.889

113.451

292.500

507.840

(140.466)

367.374

Gestão do capital
O objetivo principal da administração de capital da Companhia é assegurar que este
mantenha uma classificação de crédito forte e um razão de capital livre de problemas, a fim
de apoiar os negócios e maximizar o valor do acionista. A Companhia administra a estrutura
do capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas. Para manter ou
ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode ajustar o pagamento de dividendos aos
acionistas, devolver o capital a eles, ou emitir novas ações. Não houve alterações quanto
aos objetivos, políticas ou processos durante os exercícios findos em 31 de dezembro de
2018 e 2017. A Companhia inclui na dívida líquida os empréstimos, financiamentos,
debêntures, obrigações por arrendamento mercantil e obrigações por aquisição de
participação societárias (circulante e não circulante), menos caixa e equivalentes de caixa e
aplicações financeiras e optou por apresentar o consolidado por considerar mais relevante:
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Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
59.423
54.238
71.427
(27)
3.956
3.577
793.682
191.655
207.300
28.378
29.940
881.456
279.789
282.304

Empréstimos e financiamentos (nota 12)
Derivativos (nota 12)
Debêntures (nota 13)
Obrigações de arrendamento mercantil (nota 14)
(=) Total dívida bruta
( - ) Caixa e equivalentes de caixa
( - ) Aplicações financeiras
(=) Total dívida líquida
Patrimônio líquido
Dívida líquida e patrimônio líquido

(55.093)
(6.461)
819.902

(76.410)
203.379

(43.878)
238.426

441.406
1.261.308

385.480
588.859

327.847
566.273

24.2 Valor justo
A tabela abaixo apresenta a comparação entre o valor contábil e o valor justo dos principais
ativos e passivos financeiros da controladora:

Valor contábil

Valor justo

31/12/2018

31/12/2017

01/01/2017

31/12/2018

31/12/2017

01/01/2017

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outros créditos
Total

5.358
33.764
3.834
42.956

4.179
35.237
1.662
41.078

8.368
27.124
492
35.984

5.358
33.764
3.834
42.956

4.179
35.237
1.662
41.078

8.368
27.124
492
35.984

Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Derivativos
Debêntures
Fornecedores
Total

550
54.686
9.546
64.782

46.918
3.096
69.896
7.918
127.828

57.843
3.726
85.423
7.959
154.951

547
54.393
9.546
64.486

49.717
3.096
69.521
7.918
130.252

60.200
3.726
89.142
7.959
161.027

A tabela abaixo apresenta a comparação entre o valor contábil e o valor justo dos principais
ativos e passivos financeiros consolidados:
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Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Outros créditos
Total
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Derivativos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações por aquisição de
participação societária
Obrigações de arrendamento
mercantil
Total

31/12/2018

31/12/2017

Valor contábil
01/01/2017

31/12/2018

31/12/2017

Valor justo
01/01/2017

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

55.093
6.461
150.124
50.718
262.396

76.410
127.043
34.023
237.476

43.878
113.451
5.326
162.655

55.093
6.461
150.124
50.718
262.396

76.410
127.043
34.023
237.476

43.878
113.451
5.326
162.655

59.423
(27)
793.682
21.864

54.238
3.956
191.655
16.608

71.427
3.577
207.300
20.753

55.452
(27)
795.902
21.864

57.848
3.956
190.045
16.608

76.640
3.577
217.116
20.753

127.219

8.015

10.723

121.683

8.015

10.804

28.378
1.030.539

29.940
304.412

313.780

27.068
1.021.942

29.781
306.253

328.890

Estimativa do valor justo
Os ativos e passivos financeiros registrados ou divulgados a valor justo são classificados de
acordo com os níveis a seguir:
x Nível 1 - Preços de mercado cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos;
x Nível 2 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável;
x Nível 3 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.
A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros da Companhia mensurados pelo valor
justo, sendo:
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Consolidado
31/12/2018
Valor
Valor de
contábil mercado
Ativos mensurados pelo valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Ativos mensurados pelo custo amortizado
Contas a receber
Outros créditos
Passivos mensurados pelo custo amortizado
Empréstimos em moeda estrangeira e contratos
de swap
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Fornecedores
Obrigações por aquisição de participação
societária

31/12/2017
01/01/2017
Valor
Valor de
Valor
Valor de
contábil mercado contábil
mercado

55.093
6.461

55.093
6.461

76.410
-

76.410
-

43.878
-

43.878
-

150.124
50.718
262.396

150.124
50.718
262.396

127.043
34.023
237.476

127.043
34.023
237.476

113.451
5.326
162.655

113.451
5.326
162.655

3.563
849.515
21.864

3.408
849.670
21.864

22.004
227.845
16.608

21.770
228.079
16.608

19.111
263.193
20.753

25.029
257.275
20.753

127.219
127.219
1.002.161 1.002.161

8.015
274.472

8.015
274.472

10.723
313.780

10.723
313.780

Hierarquia de
valor justo
Nível 1
Nível 2

Nível 2
Nível 2

24.3 Instrumentos financeiros derivativos
As operações de swap são classificadas como hedge de valor justo, cujo objetivo é proteger
da exposição cambial (dólares americanos) convertendo a dívida em moeda local.
Operações desta natureza foram contratadas pela primeira vez no ano de 2015 e
consideraram os mesmos termos de valores, prazos e taxas e realizadas com a mesma
instituição financeira (“contraparte”). Em 31 de dezembro de 2018 o valor referência dos
contratos em aberto era R$3.563 (R$22.004 em 31 de dezembro de 2017 e R$ 19.111 em 1º
de janeiro de 2017).
As operações de hedge contratadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2018
apresentaram efetividade em relação às dívidas objeto dessa cobertura. Para as operações
com derivativos qualificados como contabilidade de proteção (hedge accounting), a dívida
objeto da proteção é também considerada ao seu valor justo, conforme demonstrado abaixo:
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Consolidado
Valor justo

Valor de referência
31/12/2018
Objeto de hedge - dívida (USD +
taxa juros fixa)

Variação cambial +
3,20% a.a.

Ponta ativa swap (USD + taxa
Variação cambial +
juros fixa)
3,20% a.a.
Ponta passiva swap (CDI +
CDI + 2,94% a.a.
spread)
Posição hedge líquida a pagar/(a receber)
Empréstimos e financiamentos, líquido (apenas
contratos protegidos)

31/12/2017 01/01/2017

31/12/2018

31/12/2017

01/01/2017

3.563
3.563

22.004
22.004

19111
19.111

3.435
3.435

17.814
17.814

21452
21.452

(3.563)

(22.004)

(19.111)

(3.435)

(17.814)

-21452

3.563
-

22.004
-

19.111
-

3.408
(27)

21.770
3.956

25.029
3.577

-

-

3.408

21.770

21.452

Ganhos e perdas realizados e não realizados referente a estes contratos são registrados no
resultado financeiro líquido e o saldo a receber pelo seu valor justo era de R$27 em 31 de
dezembro de 2018 (R$3.956 em 31 de dezembro de 2017 e R$ 3.577 em 1º de janeiro de
2017) e está registrado na rubrica de “Empréstimos e financiamentos”.
Os valores justos dos instrumentos financeiros são calculados pela projeção do fluxo de
caixa futuro das operações, usando as curvas do CDI e descontando-os ao valor presente,
usando taxas de mercado do CDI para swap, ambas divulgadas pela B3.
Os valores de mercado dos swaps de cupons cambiais versus CDI foram obtidos utilizandose as taxas de câmbio vigentes na data em que as demonstrações financeiras são
levantadas e as taxas projetadas pelo mercado calculadas com base nas curvas de cupom
da moeda também divulgadas pela B3.
A posição consolidada das operações de instrumentos financeiros derivativos em aberto em
31 de dezembro de 2018 está apresentada a seguir:

Descrição

Valor de
Contraparte referência

Vigência

Swap cambial USD x CDI
Swap cambial USD x CDI

Itaú BBA
Itaú BBA

12/11/2015 a 12/02/2020
12/11/2015 a 12/02/2020

USD 3.000
USD 3.722
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Consolidado
01/01/2017
Ao valor
justo

31/12/2018
Ao valor
justo

31/12/2017
Ao valor
justo

(27)
-

860
3.096

(149)
3.726

(27)

3.956

3.577
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25. Imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos
(reapresentado)
a) A reconciliação do resultado com imposto de renda e contribuição social dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 está reapresentada a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
Alíquota fiscal combinada
Imposto pela alíquota combinada
Adições:
Despesas não dedutíveis (i)
Exclusões:
Outras exclusões (ii)
Equivalência patrimonial
Outros itens:
Compensação de prejuízos fiscais
Isenção – PROUNI (nota 2.5) (iii)
Imposto de renda e contribuição social no
resultado no exercício
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferidos
Alíquota efetiva

117.863
34%
(40.073)

88.857
34%
(30.211)

119.650
34%
(40.681)

93.316
34%
(31.727)

(11.856)

(13.168)

(23.800)

(30.258)

961
50.978

1.119
40.308

8.588
-

3.285
-

-

-

1.415
52.701

1.883
50.406

10

(1.952)

(1.777)

(6.411)

10
(0,01%)

(1.683)
(269)
2,20%

(2.827)
1.050
1,49%

(6.850)
439
6,87%

(i) Imposto diferido ativo sobre prejuízo fiscal não reconhecido e outras despesas não dedutíveis.
(ii) As principais exclusões são oriundas de estornos das provisões adicionadas anteriormente.
(iii) Isenção do IRPJ e da CSLL referente ao PROUNI, calculada na proporção da ocupação efetiva das bolsas (POEB)
sobre as atividades beneficiadas.

b) Os saldos e a movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e
passivos são demonstrados com seus efeitos no resultado, conforme segue:
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Consolidado
Efeitos
Consolidado
Ativo
Prejuízos fiscais e base negativa CSLL (i)
Amortização mais valia
IR/CS diferido sobre incorporação reversa
Santa Rita
Provisão de contingência
Diferenças temporárias do lucro real
Total tributos diferidos ativos
Passivo
Diferenças temporárias do lucro real
Total tributos diferidos passivos
Total tributos diferidos, líquidos

Efeitos

01/01/2017
Resultado
(ii)

31/12/2017

Combinação
de negócios Resultado

Adoção
inicial do
IFRS 09

31/12/2018

7.611
1.659

(833)
1.325

6.778
2.984

4.622

(415)
(1.271)

-

6.363
6.335

4.111
144
13.525

1.104
(133)
1.463

5.215
11
14.988

12.006
36
1.313
17.977

2.084
489
819
1.706

4.833
4.833

14.090
5.740
6.976
39.504

(284)
(284)

(1.024)
(1.024)

(1.308)
(1.308)

2
2

(656)
(656)

-

(1.962)
(1.962)

13.241

439

13.680

17.979

1.050

4.833

37.542

(i) A Companhia e suas controladas possuem créditos fiscais de IRPJ sobre prejuízos fiscais e CSLL sobre base
negativa, entretanto, a contabilização de ativos diferidos sobre créditos fiscais somente ocorre quando há
segurança razoável de sua realização.
Os seguintes montantes foram utilizados como base para contabilização dos impostos diferidos ativos sobre
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL:
Descrição
Prejuízo fiscal
Base de cálculo negativa de CSLL

Saldos disponíveis
361.870
395.716

Base utilizada p/ IR/CS
diferidos ativos
9.292
43.138

(ii) Para 2018, conforme Instrução CVM concluímos que a Controladora não apresenta histórico de rentabilidade, e
conforme projeções a partir de 2018 para as Controladas UDF, SECID, ACEF, FASS, CEUNSP, Colégio, MDL,
UDF, CESUCA e Santa Rita apresentarão lucros tributários correntes, diante dessa análise estas constituíram
Ativos Diferidos no encerramento do exercício de 2018.
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c) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos por ano de realização:
Consolidado
Faixa de Vencimento
2019
2020
2021
2022
2023 em diante (i)

Total

%

8.013
7.852
7.666
7.685
8.288
39.504

20%
20%
19%
19%
21%
100%

(i) Os maiores valores de diferidos, são oriundos de amortização mais valia das empresas adquiridas ainda não
incorporadas e amortização fiscal do ágio sobre incorporação reversa da empresa Santa Rita, adquirida em março
2018.

26.

Receita líquida
A tabela a seguir apresenta a conciliação da receita bruta e líquida para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e 2017:

31/12/2018

Controladora
31/12/2017

(reapresentado)

Receita bruta
Cursos de graduação
Cursos de pós-graduação
Cursos técnicos e colégio
Outras receitas
Deduções da receita bruta
Bolsa de estudo e descontos concedidos
Devoluções de mensalidades e taxas
Tributos
Receita líquida

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

(reapresentado)

562.281
65.367
13.854
3.303
644.805

444.345
68.316
15.608
2.733
531.002

2.200.812
95.016
45.113
8.381
2.349.322

1.697.759
99.333
45.912
5.904
1.848.908

(294.299)
(27.371)
(10.588)
312.547

(212.614)
(17.921)
(10.446)
290.021

(1.005.185)
(48.423)
(40.448)
1.255.266

(771.715)
(40.173)
(30.647)
1.006.373
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27. Custos e despesas por natureza (reapresentado)

Salários e encargos sociais
Depreciação de imobilizado
Amortização do software e produção de conteúdo EAD
Amortização do intangível
Aluguel e condomínio
Energia elétrica, água e telefone
Utilidades, limpeza e segurança
Publicidade e propaganda
Serviços de terceiros
Manutenção e reparos
Materiais de consumo
Provisão/(reversão) para demandas judiciais
Custos com parceria
Custos pedagógicos
Despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa
Baixas de imobilizado e intangível
Passagens e diárias
Custos processuais
Indenização judicial
Outras receitas (despesas), liquidas

Classificadas como:
Custos dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Controladora

Consolidado

31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

(157.652)
(4.285)
(4.632)
(28.773)
(4.281)
(8.286)
(25.402)
(38.305)
(4.195)
(5.073)
1.717
(17.461)
(1.578)
(7.677)
(1.644)
(708)
(10.817)
(2.431)

(151.007)
(4.242)
(4.876)
(25.639)
(4.064)
(7.330)
(28.444)
(27.467)
(3.759)
(4.890)
(862)
(17.416)
(2.200)
(12.217)
(1)
(367)
(458)
(393)
(2.981)

(546.757)
(24.210)
(6.084)
(11.043)
(76.216)
(15.709)
(24.386)
(62.868)
(118.668)
(11.113)
(15.224)
2.534
(24.492)
(5.094)
(53.247)
(6.036)
(1.204)
(20.856)
(9.645)

(453.132)
(19.250)
(5.818)
(9.257)
(68.966)
(12.763)
(21.190)
(46.270)
(85.646)
(9.975)
(13.336)
(4.110)
(26.860)
(4.615)
(44.856)
(25.957)
(2.017)
(1.188)
(3.723)
541

(321.483)

(298.613)

(1.030.318)

(858.388)

(219.078)
(88.800)
(8.917)
(7.677)
2.989

(203.992)
(73.867)
(9.118)
(12.217)
581

(731.951)
(208.762)
(41.337)
(53.247)
4.979

(582.008)
(178.657)
(34.325)
(44.856)
(18.542)

(321.483)

(298.613)

(1.030.318)

(858.388)
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28. Resultado financeiro (reapresentado)
28.1. Receitas financeiras
31/12/2018
Receitas sobre aplicações financeiras
Juros e encargos recebidos sobre mensalidades
Outras receitas
Total das receitas financeiras

84
78
8
170

Controladora
31/12/2017
72
405
25
502

31/12/2018
4.237
1.052
543
5.832

Consolidado
31/12/2017
3.475
1.606
42
5.123

Controladora
31/12/2017
(1.822)
(1.966)
(75)
(1.988)
(6.997)
(8.827)
(54)
124
(21.605)

31/12/2018
(4.936)
(16.894)
(25.968)
(879)
(26.683)
(3.559)
(29.462)
(205)
(2.544)
(111.130)

Consolidado
31/12/2017
(5.960)
(6.604)
(330)
(12.105)
(9.082)
(24.280)
(206)
(1.225)
(59.792)

28.2. Despesas financeiras

31/12/2018
Juros sobre obrigações a pagar de aquisição de controladas
Descontos concedidos sobre mensalidades em atraso
Tarifas bancárias
IOF
Juros bancários e multas
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos
Encargos financeiros sobre debêntures
Amortização do custo de captação
Ajuste a valor presente
Total despesas financeiras

(4.617)
(7.614)
(70)
(4.461)
(1.400)
(4.988)
(54)
(101)
(23.305)
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29. Compromissos
A Companhia contratou arrendamentos comerciais para determinados bens. Esses
arrendamentos têm vida média entre três e cinco anos, sem previsão contratual para opção de
renovação.
31/12/2018
84.117
492.057
284.169
860.343

Dentro de um ano
Após um ano, mas menos de cinco anos
Mais de cinco anos

( - ) Ajuste a valor presente
Adoção inicial IFRS-16

31/12/2017
66.572
195.573
254.522
516.667

Consolidado
01/01/2017
55.918
182.162
232.864
470.944

(365.272)
495.071

30. Seguros
A Companhia e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os
bens sujeitos a riscos, por montantes considerados pela Administração como suficientes para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.
A tabela abaixo apresenta as importâncias seguradas em 31 de dezembro de 2018 e 2017:
31/12/2018
868.200
56.000
1.200
1.820
8.000
30.000
16.885
982.105

Incêndio, raio, explosão de qualquer natureza
Perda ou pagamento de aluguel
Impacto de veículo terrestre e demais aéreo e/ou espacial
Roubo de bens
Danos elétricos
Responsabilidade civil de Diretores e Administradores
Outros
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Importância segurada
31/12/2017
01/01/2017
574.500
574.500
49.000
49.000
1.050
1.050
10.500
10.500
1.190
1.190
30.000
30.000
4.843
4.843
671.083
671.083
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31. Eventos subsequentes
31.1 Alteração do quadro acionário
Em 14 de janeiro de 2019 por força de redução de capital da Cruze Participações S.A., foram
transferidas a totalidade das ações para ARCHY LLC, sociedade já integrante do quadro
societário da Cruze, de quem figurava como acionista.
Em 16 de abril de 2019 a Companhia aprovou distribuição de dividendos de R$50.000, sendo
R$28.520 obrigatório e R$21.480 de adicional do saldo na reserva de lucros.
31.2 Aquisição Sociedade Educacional Braz Cubas
No dia 06 de fevereiro de 2020 foi concluída a aquisição da Sociedade Educacional Braz Cubas
Ltda. pela ACEF S.A.
O valor da aquisição foi de R$160.000 conforme contrato assinado, sendo deduzido do valor
R$142.500 pagos em dinheiro e parte com constituição de obrigações, uma parcela retida no
valor de R$7.500 até 20 de fevereiro de 2025 e outra parcela retida de R$10.000 até 20 de
fevereiro de 2026. As parcelas retidas mencionadas estarão condicionadas a verificação de
perdas indenizáveis que abaterão o valor. Para o pagamento desta aquisição foram emitidas
debêntures, conforme descritas na nota 31.5.a.
A Companhia está providenciando conforme requerimentos do CPC 15 (R1)/IFRS 3 –
Combinação de Negócios, através de empresa independente o Laudo de identificação para os
ativos tangíveis e intangíveis na aquisição da Braz Cubas.
Contraprestação
(-) Parcela Retida

160.000
-17.500
142.500

A aquisição foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor (CADE), em
22/11/2019, por meio do ato de concentração nº 08700.005225/2019-95
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31.3 Aquisição Universidade Positivo
No dia 04 de março de 2020 foi concluída a aquisição da Positivo Educacional LTDA pela SECID
– Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A., cujas condições precedentes foram
atendidas e controle integral do Grupo Positivo foi transferido para a Companhia.
O valor da aquisição foi de R$558.407 conforme contrato assinado e foi paga em 06 de fevereiro
de 2020 uma parcela à vista no valor de R$311.640, uma parcela retida no valor de R$40.000 até
4 de agosto de 2022, outra parcela retida de R$40.000 até 4 de março de 2024 e uma última
parcela retida de R$166.768 até 11 de fevereiro de 2028. As parcelas retidas mencionadas
estarão condicionadas a verificação de perdas indenizáveis que abaterão o valor.
A Companhia está providenciando conforme requerimentos do CPC 15 (R1)/IFRS 3 –
Combinação de Negócios, através de empresa independente o Laudo de identificação para os
ativos tangíveis e intangíveis na aquisição da Positivo. Para o pagamento desta aquisição foram
emitidas debêntures, conforme descritas na nota 31.5.b.
Contraprestação
(-) Parcela Retida

558.407
(246.768)
311.640

A aquisição foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor (CADE), em 11
de fevereiro de 2020, por meio do ato de concentração nº 08700.000078/2020-09.
31.4 Liquidação de Debêntures
No dia 02 de março de 2020 foram liquidadas antecipadamente pelo banco Bradesco a 1ª
Emissão de Debêntures da Cruzeiro do Sul Educacional no valor de R$37.107 e a 1ª Emissão de
Debêntures da ACEF no valor de R$74.666, totalizando o valor de R$111.772. A liquidação foi
realizada com recursos obtidos na 2ª Emissão de Debêntures da SECID, realizado em 02 de
março de 2020.
Modalidade
1ª Emissão - Debêntures - Cruzeiro do Sul
1ª Emissão - Debêntures - ACEF

Encargos financeiros
(a) Taxa CDI + 1,80 a.a.
(b) Taxa CDI + 2,85 a.a.
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31.5 Emissão de Debêntures
a) Em 19 de dezembro de 2019, visando recursos para expansão e aquisição, foi celebrado o
“Instrumento particular de escritura da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, a ser
convolada em espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única,
para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição” de emissão da ACEF S.A., no
valor de R$155.000, por meio da emissão de 155.000 debêntures, com valor unitário de R$1.000
(“Valor Nominal Unitário”) em 15 de janeiro de 2020 (Data de registro) e 05 de fevereiro de 2020
(Data do Crédito em Conta). As debêntures são simples, não conversíveis em ações da
Companhia. As debêntures têm prazo de vencimento de 84 meses a partir da data de emissão,
com vencimento em 23 de dezembro de 2026. O valor nominal unitário será amortizado em 8
parcelas semestrais, e consecutivas durante a vigência do contrato, a serem pagas todo dia 23
de junho e de dezembro, a partir de 23 de dezembro de 2022, sendo amortizada por parcela, a 1ª
parcela 8,7500%, 2ª 9,5890%, 3ª 10,6061%, 4ª 11,8644%, 5ª 13,4615%, 6ª 15,5556%até a 7ª
18,4211%, 8ª a razão de 22,5806% totalizando assim 100% de amortização do valor nominal. A
atualização dos juros é calculada com base em 100% do D.I. e juros de 1.35% a.a.
Cláusulas restritivas (“Covenants”)
As debêntures contêm cláusulas restritivas que requerem a manutenção de determinados índices
financeiros, os quais são apurados anualmente, durante a vigência desta emissão. O resultado
da relação entre a dívida liquida e o EBITDA da Fiadora, Cruzeiro do Sul Educacional S.A., não
poderá ser superior a 4x até 2021 e 3x após 2021
Garantias
A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) alienação fiduciária das
quotas da Braz Cubas (i) a totalidade dos direitos creditórios da titularidade da Braz Cubas
decorrentes dos pagamentos de mensalidades e taxas dos alunos; e (v) fiança da Cruzeiro do
Sul Educacional S.A., que é solidariamente responsável por todas as obrigações e garantias às
debêntures.
b) Em 18 de fevereiro de 2020, visando recursos para expansão e aquisição, foi celebrado o
“Instrumento particular de escritura da 2ª (terceira) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, a ser
convolada em espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única,
para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição” de emissão da SECID Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A., no valor de R$470.000, por meio da emissão
de 470.000 debêntures, com valor unitário de R$1.000 (“Valor Nominal Unitário”) em 28 de
fevereiro de 2020 (Data de registro) e 02 de março de 2020 (Data do Crédito em Conta). As
debêntures são simples, não conversíveis em ações da Companhia. As debêntures têm prazo de
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vencimento de 84 meses a partir da data de emissão, com vencimento em 02 de março de 2027.
O valor nominal unitário será amortizado em 48 parcelas mensais e consecutivas durante a
vigência do contrato, a serem pagas todo dia 02 de cada mês, a partir de 02 de abril de 2023,
sendo amortizada por parcela, da 1ª até a 47ª, a razão de 1,4894% do valor nominal unitário, e a
48ª parcela a razão de 30,0000% totalizando assim 100% de amortização do valor nominal. A
atualização dos juros é calculada com base em 100% do D.I. e juros de 1.40% a.a.
Cláusulas restritivas (“Covenants”)
As debêntures contêm cláusulas restritivas que requerem a manutenção de determinados índices
financeiros, os quais são apurados anualmente, durante a vigência desta emissão. O resultado
da relação entre a dívida liquida e o EBITDA da Fiadora, Cruzeiro do Sul Educacional S.A., não
poderá ser superior a 4x até 2020, 3,7x até 2021 e 3x a partir de 2022
Garantias
A Companhia cedeu fiduciariamente em favor dos debenturistas: (i) alienação fiduciária de 100%
das quotas da Universidade Positivo; (ii) alienação fiduciária de 100% das quotas da CESA; (iii) a
totalidade dos direitos creditórios da titularidade da Universidade Positivo; (iv) a totalidade dos
direitos creditórios da titularidade da CESA; e (v) fiança da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que
é solidariamente responsável por todas as obrigações e garantias às debêntures.
31.6 COVID-19
A Companhia informa que, atendendo às determinações das autoridades competentes,
mantendo o compromisso com seus alunos para a continuidade dos estudos frente ao cenário
que todos enfrentamos juntos, e cumprindo as determinações do MEC para os cursos
presenciais (Portaria nº 343), as aulas presenciais foram substituídas por aulas em meios digitais,
no mesmo horário, com o mesmo conteúdo e com o mesmo professor, durante esse período
atípico que vivemos. Essas aulas, inclusive, ficarão disponíveis para consulta posterior do aluno
no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. O momento impõe medidas restritivas, porém, a
Companhia adotou diversas medidas para assegurar que não haverá prejuízo à formação dos
estudantes, sem qualquer corte de dia letivo ou perda de carga horária. A Companhia, também,
informa que as atividades práticas e laboratoriais, essenciais na formação profissional, serão
realizadas futuramente.
Adicionalmente, desde que teve início a crise do COVID-19 (coronavírus), foi adotado um plano
de contingenciamento conduzido por uma equipe multidisciplinar que trabalha pela prevenção e,
também, para conter a proliferação de forma mais assertiva em caso de confirmação da doença,
bem como da continuidade dos seus negócios.
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Neste momento, dada a incerteza do cenário, não é possível mensurar os impactos econômicos
futuros no resultado da Companhia. Contudo, diante dos fatos já ocorridos e ações
governamentais em todo o país, é possível que haja redução do crescimento da base de alunos
e atraso nos recebimentos de mensalidades, consequentemente, impactando a geração de
caixa. Entretanto, a companhia não espera impactos significativos na recuperabilidade de ativos
em função das projeções de resultados.
A Companhia, ainda, segue monitorando o assunto e acompanhando estritamente as
recomendações das autoridades de saúde do país e da Organização Mundial de Saúde.
31.7 Contratação de CCB
Dada a incerteza do cenário atual, foram celebrados dois contratos de Cédula de Crédito
Bancário (CCB), sendo:
(i)

Pela controlada UDF, no dia 24 de março de 2020, no valor de R$ 30.000. O CCB tem prazo
de vencimento de 36 meses a partir da data de emissão, sendo o vencimento 22 de fevereiro
de 2023. O valor principal será amortizado em 8 parcelas trimestrais e consecutivas durante
a vigência do contrato, a serem pagas todo dia 25 dos meses de fevereiro, maio, agosto e
setembro, a partir de 25 de maio de 2021. A atualização dos juros é calculada com base em
100% do D.I. e juros de 1,60% a.a.; e

(ii) Pela controlada ACEF, em 30 de março de 2020, no valor de R$ 30.000. O CCB tem prazo
de vencimento de 12 meses a partir da data de emissão, sendo o vencimento em 25 de
março de 2021. O valor principal, bem como os juros serão amortizados no final do
contrato. A atualização dos juros é calculada com base em 100% do D.I. e juros de 4,05%
a.a.”
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5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDV
%DODQoRVSDWULPRQLDLV
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRV
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
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5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
$RV
$GPLQLVWUDGRUHVH$FLRQLVWDVGD

&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
6mR3DXOR63
2SLQLmR
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&UX]HLURGR6XO
(GXFDFLRQDO6$ ³&RPSDQKLD´ LGHQWLILFDGDVFRPRFRQWURODGRUDHFRQVROLGDGRUHVSHFWLYDPHQWH
TXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDV
GHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRV
IOX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVWDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV
LQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDFLPDUHIHULGDV
DSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUD
LQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDGD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$HPGHGH]HPEURGHR
GHVHPSHQKRLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVUHVSHFWLYRVIOX[RVGHFDL[D
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGRVSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR
,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% 
%DVHSDUDRSLQLmR
1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLU
LQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGHDFRUGRFRPRV
SULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDV
SURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLV
UHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULD
REWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR
3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD
3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULDVmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOIRUDPRVPDLV
VLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRH[HUFtFLRFRUUHQWH(VVHVDVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQRFRQWH[WRGH
QRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRPRXPWRGRHQD
IRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVH
SRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPDRSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVVHVDVVXQWRV3DUDFDGDDVVXQWRDEDL[R
DGHVFULomRGHFRPRQRVVDDXGLWRULDWUDWRXRDVVXQWRLQFOXLQGRTXDLVTXHUFRPHQWiULRVVREUHRV
UHVXOWDGRVGHQRVVRVSURFHGLPHQWRVpDSUHVHQWDGRQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
WRPDGDVHPFRQMXQWR

8PDHPSUHVDPHPEURGD(UQVW <RXQJ*OREDO/LPLWHG
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1yVFXPSULPRVDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHVFULWDVQDVHomRLQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRU
SHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV´LQFOXLQGRDTXHODVHP
UHODomRDHVVHVSULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVVDIRUPDQRVVDDXGLWRULDLQFOXLXDFRQGXomRGH
SURFHGLPHQWRVSODQHMDGRVSDUDUHVSRQGHUDQRVVDDYDOLDomRGHULVFRVGHGLVWRUo}HVVLJQLILFDWLYDV
QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV2VUHVXOWDGRVGHQRVVRVSURFHGLPHQWRVLQFOXLQGRDTXHOHV
H[HFXWDGRVSDUDWUDWDURVDVVXQWRVDEDL[RIRUQHFHPDEDVHSDUDQRVVDRSLQLmRGHDXGLWRULDVREUHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD
5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
$VUHFHLWDVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVVmRRULJLQDGDVVXEVWDQFLDOPHQWHSHODSUHVWDomRGH
VHUYLoRVGHFXUVRVGHHQVLQRVXSHULRU JUDGXDomRHSyVJUDGXDomR 2VYDORUHVGDUHFHLWDVmR
UHFRQKHFLGRVTXDQGRRVVHUYLoRVVmRSUHVWDGRVFRQIRUPHFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
LQFOXtGRVQDQRWDH[SOLFDWLYDQR$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPFRQWUROHVPDQXDLVH
FRQWUROHVDXWRPDWL]DGRVTXHVmRUHDOL]DGRVPHQVDOPHQWHSDUDUHJLVWUDUHPRQLWRUDUR
UHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDGHQWURGRDGHTXDGRSHUtRGRFRQWiELODVVRFLDGRjpSRFDGDSUHVWDomRGR
VHUYLoR(PIXQomRGDPDJQLWXGHGRVYDORUHVHQYROYLGRVYROXPHGHWUDQVDo}HVHQDWXUH]DGHVXDV
RSHUDo}HVRDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRVLJQLILFDWLYRSDUDDQRVVDDXGLWRULD
&RPRQRVVDDXGLWRULDFRQGX]LXHVWHDVVXQWR
1RVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDUHODFLRQDGRVFRPRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDLQFOXtUDPHQWUH
RXWURV
$QiOLVHGDDGHTXDomRGRPRPHQWRGRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDHPEDVHVDPRVWUDLVGH
WUDQVDo}HVLQFRUULGDVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHFRQVLGHUDQGRDVGDWDV
HIHWLYDVGDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVDOpPGHGLVFXVV}HVVREUHHYHQWXDLVYDULDo}HVQRVPRQWDQWHV
GDUHFHLWDUHFRQKHFLGDQRH[HUFtFLRDVTXDLVVHDSUHVHQWHPGHIRUPDGLVWLQWDGDVQRVVDV
H[SHFWDWLYDV
7HVWHVGHPHQVDOLGDGHVSURYHQLHQWHVGHDOXQRVDGHULGRVDR3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWR(VWXGDQWLO
),(6HPEDVHVDPRVWUDLVLQFOXLQGRDDQiOLVHGDFRPSURYDomRGDDGHVmRGRDOXQRDRUHIHULGR
SURJUDPDHUHJXODULGDGHGRVFRQWUDWRV9HULILFDPRVVHDVFRUUHVSRQGHQWHVUHFHLWDVIRUDP
UHJLVWUDGDVQRSHUtRGRDGHTXDGRWHQGRHPYLVWDDFRQILUPDomR DSURYDomR GRILQDQFLDPHQWRSHOR
)XQGR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWRGD(GXFDomR)1'(
$QiOLVHHPEDVHVDPRVWUDLVGRVPRQWDQWHVIDWXUDGRVHVXDUHFRQFLOLDomRFRPRVUHJLVWURV
FRQWiEHLV
7HVWHVGDDSURSULDomRDRUHVXOWDGRGHUHFHLWDVLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDVFRPRPHQVDOLGDGHV
DQWHFLSDGDVHPEDVHVDPRVWUDLVHVXDUHFRQFLOLDomRFRPRVUHJLVWURVFRQWiEHLV
$YDOLDomRGDDGHTXDomRGDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVGD&RPSDQKLDVREUHRVFULWpULRVGH
UHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDHPRQWDQWHVHQYROYLGRV
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%DVHDGRVQRUHVXOWDGRGRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVVREUHDVUHFHLWDVGD&RPSDQKLD
TXHHVWiFRQVLVWHQWHFRPDDYDOLDomRGDDGPLQLVWUDomRFRQVLGHUDPRVTXHRVFULWpULRVHSUHPLVVDV
GHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDDGRWDGRVSHODDGPLQLVWUDomRDVVLPFRPRDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HV
QDQRWDH[SOLFDWLYDQ RHVmRDFHLWiYHLVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWRPDGDV
HPFRQMXQWR
5HFXSHUDELOLGDGHGRiJLRSRUUHQWDELOLGDGHIXWXUD
'HDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVYLJHQWHVD&RPSDQKLDpUHTXHULGDDSURFHGHUDQXDOPHQWHDR
WHVWHGHUHFXSHUDELOLGDGHGRVYDORUHVUHJLVWUDGRVFRPRDWLYRLQWDQJtYHOGHYLGD~WLOLQGHILQLGD
LQFOXLQGRiJLR(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGHVWDFRQWDHUD5PLOHHVWmR
GLYXOJDGRVQDQRWDH[SOLFDWLYDQRHEjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
(VVHLWHPIRLFRQVLGHUDGRFRPRXPSULQFLSDODVVXQWRGHQRVVDDXGLWRULDWHQGRHPYLVWDTXHR
SURFHVVRGHDYDOLDomRGDUHFXSHUDELOLGDGHGRiJLRpFRPSOH[RHHQYROYHXPDOWRJUDXGH
VXEMHWLYLGDGHEHPFRPRpEDVHDQGRHPGLYHUVDVSUHPLVVDVWDLVFRPRGHWHUPLQDomRGDVXQLGDGHV
JHUDGRUDVGHFDL[DWD[DVGHGHVFRQWRVSHUFHQWXDLVGHFUHVFLPHQWRHUHQWDELOLGDGHGRVQHJyFLRVGD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQRVDQRVVXEVHTXHQWHVDRHQFHUUDPHQWRGRDQRFRUUHQWH7DLV
SUHPLVVDVSRGHUmRVHUDIHWDGDVGHIRUPDUHOHYDQWHSHODVFRQGLo}HVGHPHUFDGRRXFHQiULRV
HFRQ{PLFRVIXWXURVGR%UDVLORVTXDLVDLQGDQmRSRGHPVHUHVWLPDGRVFRPSUHFLVmR
&RPRQRVVDDXGLWRULDFRQGX]LXHVVHDVVXQWR
1RVVRVSULQFLSDLVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDUHODFLRQDGRVDRDVVXQWRVLQFOXtUDPHQWUHRXWURV
(QYROYLPHQWRGHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVHPDYDOLDomRSDUDQRVDX[LOLDUQDDYDOLDomRGDVSUHPLVVDVH
PHWRGRORJLDXVDGDVSHOD&RPSDQKLDHPSDUWLFXODUUHODFLRQDGDVjVHVWLPDWLYDVGHYHQGDVIXWXUDV
WD[DGHFUHVFLPHQWRWD[DGHGHVFRQWRXWLOL]DGDQRVIOX[RVGHFDL[DGHVFRQWDGRVHPDUJHPGH
OXFUR
7HVWHVGHFRQIHUrQFLDGRVYDORUHVFRQWiEHLVXWLOL]DGRVQDVSURMHo}HVEHPFRPRGLVFXVV}HVFRPD
DGPLQLVWUDomRSDUDDQiOLVHHGHILQLomRGDVXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[D
$YDOLDomRGDDGHTXDomRGDVGLYXOJDo}HVHIHWXDGDVSHOD&RPSDQKLDVREUHDVSUHPLVVDVXWLOL]DGDV
QRVFiOFXORVGHUHFXSHUDELOLGDGHGRiJLRDVTXDLVHVWmRLQFOXtGDVQDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
DQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDV
%DVHDGRVQRUHVXOWDGRGRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVVREUHRWHVWHGHYDORUUHFXSHUiYHO
GRiJLRTXHHVWiFRQVLVWHQWHFRPDDYDOLDomRGDDGPLQLVWUDomRFRQVLGHUDPRVTXHRVFULWpULRVH
SUHPLVVDVGHYDORUUHFXSHUiYHOGRiJLRDGRWDGRVSHODDGPLQLVWUDomRDVVLPFRPRDVUHVSHFWLYDV
GLYXOJDo}HVQDQRWDH[SOLFDWLYDQ RHEVmRDFHLWiYHLVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
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5HVSRQVDELOLGDGHVGD$GPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
$DGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRP
DVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR ,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ
6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUD
SHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVOLYUHVGHGLVWRUomR
UHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR
1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDDGPLQLVWUDomRp
UHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQWLQXDUHP
RSHUDQGRGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQmRVHUTXH
DDGPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVRXFHVVDUVXDVRSHUDo}HVRX
QmRWHQKDQHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV
2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRDTXHOHVFRP
UHVSRQVDELOLGDGHSHODVXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDV
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVH
FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoD
UD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGR
FRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HV
UHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDV
UHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYD
UD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
H[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpP
GLVVR
,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVH
H[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGH
DXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGH
GLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGH
HQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HV
IDOVDVLQWHQFLRQDLV
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2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGH
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR
&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHP
UHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGH
GHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]D
UHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDV
GLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVRXLQFOXLUPRGLILFDomRHP
QRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDV
HYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDV
SRGHPOHYDUD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDQmRPDLVVHPDQWHUHPHPFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDO
$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRP
RREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD
2EWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHUHIHUHQWHjVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGDV
HQWLGDGHVRXDWLYLGDGHVGHQHJyFLRGRJUXSRSDUDH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV6RPRVUHVSRQViYHLVSHODGLUHomRVXSHUYLVmRHGHVHPSHQKRGDDXGLWRULD
GD&RPSDQKLDHFRQWURODGDVHFRQVHTXHQWHPHQWHSHODRSLQLmRGHDXGLWRULD
&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGR
DOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDV
HYHQWXDLVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLILFDPRVGXUDQWHQRVVRV
WUDEDOKRV



608

'RVDVVXQWRVTXHIRUDPREMHWRGHFRPXQLFDomRFRPRVUHVSRQViYHLVSHODDGPLQLVWUDomR
GHWHUPLQDPRVDTXHOHVTXHIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRPDLVVLJQLILFDWLYRVQDDXGLWRULDGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGRH[HUFtFLRFRUUHQWHHTXHGHVVDPDQHLUD
FRQVWLWXHPRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVFUHYHPRVHVVHVDVVXQWRVHPQRVVRUHODWyULRGH
DXGLWRULDDPHQRVTXHOHLRXUHJXODPHQWRWHQKDSURLELGRGLYXOJDomRS~EOLFDGRDVVXQWRRXTXDQGR
HPFLUFXQVWkQFLDVH[WUHPDPHQWHUDUDVGHWHUPLQDUPRVTXHRDVVXQWRQmRGHYHVHUFRPXQLFDGRHP
QRVVRUHODWyULRSRUTXHDVFRQVHTXrQFLDVDGYHUVDVGHWDOFRPXQLFDomRSRGHPGHQWURGHXPD
SHUVSHFWLYDUD]RiYHOVXSHUDURVEHQHItFLRVGDFRPXQLFDomRSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR
6mR3DXORGHPDUoRGH
(5167 <281*
$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV66
&5&632

(PHUVRQ3RPSHX%DVVHWWL
&RQWDGRU&5&632
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
%DODQoRVSDWULPRQLDLV
(PGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

1RWDV
$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
2XWURVFUpGLWRV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
&RQWDVDUHFHEHU
3DUWHVUHODFLRQDGDV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
2XWURVFUpGLWRV
,QYHVWLPHQWRV
,PRELOL]DGROLTXLGR
,QWDQJtYHOOLTXLGR
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH

7RWDOGRDWLYR












&RQWURODGRUD



&RQVROLGDGR
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1RWDV
3DVVLYR
&LUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
'LYLGHQGRVDSDJDU
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
2EULJDo}HVSRUDTXLVLo}HVGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
5HFHLWDGLIHULGD
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
5HFHLWDGLIHULGD
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDVGHFDSLWDO
5HVHUYDVGHOXFURV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR




&RQWURODGRUD



&RQVROLGDGR


















































































































































$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRV
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWROXFURSRUDomRH[SUHVVRHPUHDLV

1RWDV

&RQWURODGRUD
 

&RQVROLGDGR
 

5HFHLWDOtTXLGD











&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV







































































































/XFUREUXWR
'HVSHVDV HUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
'HVSHVDVFRPSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomR
GXYLGRVD
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
/XFURDQWHVGDVGHVSHVDVHUHFHLWDVILQDQFHLUDV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomR
VRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO



/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
0pGLDSRQGHUDGDGDVDo}HVQRH[HUFtFLR
/XFUREiVLFRHGLOXtGRSRUDomRHPUHDLV




$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV



612

&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV
&RQWURODGRUD
 
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
7RWDOGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGRH[HUFtFLR









&RQVROLGDGR
 




$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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H



















D
H
F
H
H

$XPHQWRGHFDSLWDO
3DJDPHQWRGHGLYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'HVWLQDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
&RQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDO
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
7UDQVIHUrQFLDSDUDUHVHUYDSDUDIXWXURDXPHQWRGH
FDSLWDO
5HWHQomRGHOXFURV



























































































5HVHUYD GHFDSLWDO
)XWXUR
7RWDOGDV
(PLVVmR
DXPHQWR
UHVHUYDVGH
GHDo}HV GHFDSLWDO
FDSLWDO

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH











6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

H







D
E
E
H

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

$XPHQWRGHFDSLWDO
$o}HVHPWHVRXUDULD
&DQFHODPHQWRGDVDo}HVHPWHVRXUDULD
3DJDPHQWRGHGLYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'HVWLQDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
&RQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDO
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
7UDQVIHUrQFLDSDUDUHVHUYDSDUDIXWXURDXPHQWRGH
FDSLWDO
5HWHQomRGHOXFURV







$o}HVHP
WHVRXUDULD

1RWD

&DSLWDO
VRFLDO

'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$




























5HWHQomR
GHOXFURV





























5HVHUYD
OHJDO
























































5HVHUYDGHOXFURV
7RWDOGDV
UHVHUYDVGH
/XFURV
OXFURV
DFXPXODGRV
































7RWDO

&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV
&RQWURODGRUD
 
'DVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
$PRUWL]DomRGRFXVWRGH FDSWDomR
(QFDUJRVILQDQFHLURVVREUHILQDQFLDPHQWRV
-XURVLQFRUULGRVVREUHDTXLVLomRGHFRQWURODGDV
-XURVGHGHErQWXUHV
$MXVWHDYDORUSUHVHQWHGHDWLYRVHSDVVLYRV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDMXGLFLDO
3URYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
%DL[DGHLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
'HFUpVFLPR DFUpVFLPR HPDWLYRV
&RQWDVDUHFHEHU
$GLDQWDPHQWRDIXQFLRQiULRV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
2XWURVFUpGLWRV
'HFUpVFLPR DFUpVFLPRHPSDVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
$OXJXHLVFRPFROLJDGDV
0HQVDOLGDGHVDQWHFLSDGDV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU





























































 








































































,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSDJRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
'LYLGHQGRVUHFHELGRVGHFRQWURODGDV
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRVRFLHWiULD
$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO
$FUpVFLPRQRLPRELOL]DGR
$FUpVFLPRQRLQWDQJtYHO
5HFHELPHQWRSHODYHQGDGHDWLYR
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

&RQVROLGDGR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D&RQWLQXDomR
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV
&RQWURODGRUD
 
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$o}HVHPWHVRXUDULD
'LYLGHQGRVSDJRV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSDJRV
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
3DJDPHQWRGHHQFDUJRVILQDQFHLURVGHGHErQWXUHV
&DSWDomRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
3DJDPHQWRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
3DUWHVUHODFLRQDGDV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR



&RQVROLGDGR
 


































































$XPHQWROtTXLGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1RLQtFLRGRH[HUFtFLR
1RILPGRH[HUFtFLR



$XPHQWROtTXLGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D






$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 &RQWH[WRRSHUDFLRQDO
$ &UX]HLUR GR 6XO (GXFDFLRQDO 6$ ³&UX]HLUR GR 6XO (GXFDFLRQDO´ RX ³&RPSDQKLD´  p XPD
VRFLHGDGH DQ{QLPD FRP VHGH HP 6mR 3DXOR63 ORFDOL]DGD QD 5XD &HViULR *DOHQR  ±
7DWXDSp$ &RPSDQKLDH VXDV FRQWURODGDV GLUHWDV H LQGLUHWDV WrPFRPR SULQFLSDLV DWLYLGDGHV D
DWXDomRQDSUHVWDomRGHHQVLQRHP WRGRVRV QtYHLVDDGPLQLVWUDomRGHDWLYLGDGHGHHGXFDomR
LQIDQWLO HQVLQR IXQGDPHQWDO PpGLR VXSOHWLYR SUpYHVWLEXODU VXSHULRU SURILVVLRQDOL]DQWHV SyV
JUDGXDomRFXUVRVOLYUHVHRXWUDVDWLYLGDGHVHGXFDFLRQDLVFRUUHODWDVRGHVHQYROYLPHQWRGRFXUVR
HPJHUDOHGHH[WHQVmRXQLYHUVLWiULDHSyVJUDGXDomRSRUPHLRSUHVHQFLDORXGHTXDOTXHUVLVWHPD
WHFQROyJLFRGHFRPXQLFDomRGHGDGRV GLUHWDPHQWH SDUDRVFRQVXPLGRUHVRX SRUPHLRGHXPD
UHGHGHSDUFHLURVUHFHSWRUHVGRVLQDOWHOHYLVLYRRXGHTXDOTXHURXWURVLVWHPDGHWUDQVPLVVmRGH
GDGRV R RIHUHFLPHQWR GH FXUVRV GH DSUHQGL]DJHP WUHLQDPHQWR JHUHQFLDO H SURILVVLRQDO
SUHSDUDWyULRVSDUDFDUUHLUDMXUtGLFDDWXDOL]DomRSURILVVLRQDOH[WHQVmRXQLYHUVLWiULDHVSHFLDOL]DomR
H PRQyJUDIRV D SUHVWDomR GH VHUYLoR GH SURPRomR H RUJDQL]DomR GH HYHQWRV UHODFLRQDGRV DR
VHWRUGHHGXFDomRHFXUVRVRGHVHQYROYLPHQWRHDDPSOLDomRGRFRQWH~GRGRVFXUVRVGHSyV
JUDGXDomR RIHUHFLGRV EHP FRPR R GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV FXUVRV GH SyVJUDGXDomR QDV
GLYHUVDViUHDVGRFRQKHFLPHQWRPLQLVWUDGRVGHIRUPDWHOHSUHVHQFLDOjGLVWkQFLDDSUHVWDomRGH
VHUYLoRVUHODWLYDDFXUVRVLQFOXVLYHFXUVRVGHLGLRPDHGHPDLVDWLYLGDGHVFRUUHODWDVDHGLomRGH
PDWHULDO GLGiWLFR OLYURV H GHPDLV DWLYLGDGHV FRUUHODWDV D JHVWmR GH GLUHLWRV DXWRUDLV GH REUDV
OLWHUiULDVDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHDVVHVVRULDFRQVXOWRULDRULHQWDomRHDVVLVWrQFLDRSHUDFLRQDO
HPJHVWmRHPSUHVDULDOQRVHWRUGHHGXFDomRHDSDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHVQDFLRQDORX
HVWUDQJHLUDQDTXDOLGDGHGHVyFLDRXDFLRQLVWDFRQWURODGRUDQRVHWRUGHHGXFDomR
(PGHGH]HPEURGHD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDOHVXDVFRQWURODGDVFRQWDYDPFRP
LQVWLWXLo}HVGHHQVLQRVXSHULRUHFROpJLRVFRQIRUPHDEDL[R















8QLYHUVLGDGH&UX]HLURGR6XO6mR3DXOR±63
8QLYHUVLGDGH&LGDGHGH6mR3DXOR6mR3DXOR±63
8QLYHUVLGDGHGH)UDQFD)UDQFD±63
&HQWUR8QLYHUVLWiULR0yGXOR&DUDJXDWDWXED±63
&HQWUR8QLYHUVLWiULRGR'LVWULWR)HGHUDO%UDVtOLD±')
&HQWUR8QLYHUVLWiULR1RVVD6HQKRUDGR3DWURFtQLR6DOWRH,WX±63
)DFXOGDGH6mR6HEDVWLmR±6mR6HEDVWLmR±63
)DFXOGDGH&DUDJXDWDWXED&DUDJXDWDWXED±63
&ROpJLR&UX]HLURGR6XO6mR3DXOR±63
&ROpJLR$OWR3DGUmR)UDQFD±63
&ROpJLR6mR6HEDVWLmR6mR6HEDVWLmR±63
&ROpJLR,WX,WX±63H
&ROpJLR6DOWR6DOWR±63
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLV
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVIRUDPHODERUDGDVFRPDSRLRHPGLYHUVDV
EDVHVGHDYDOLDomRXWLOL]DGDVQDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV$VHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVHQYROYLGDVQD
SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPDSRLDGDVHPIDWRUHVREMHWLYRVHVXEMHWLYRVFRP
EDVHQRMXOJDPHQWRGD$GPLQLVWUDomRSDUDGHWHUPLQDomRGRYDORUDGHTXDGRDVHUUHJLVWUDGRQDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV ,WHQV VLJQLILFDWLYRV VXMHLWRV D HVVDV HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV HVWmR
VHQGRGLYXOJDGRVQDQRWDH[SOLFDWLYD
$ OLTXLGDomR GDV WUDQVDo}HV HQYROYHQGR HVVDV HVWLPDWLYDV SRGHUi UHVXOWDU HP YDORUHV
VLJQLILFDWLYDPHQWH GLYHUJHQWHV GRV UHJLVWUDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GHYLGR DR
WUDWDPHQWR SUREDELOtVWLFR LQHUHQWHDR SURFHVVR GH HVWLPDWLYD $ &RPSDQKLD HVXDV FRQWURODGDV
UHYLVDPVXDVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVSHORPHQRVDQXDOPHQWH
$V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV IRUDP HODERUDGDV H HVWmR VHQGR
DSUHVHQWDGDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO TXH FRPSUHHQGHP DV
GLVSRVLo}HV GD OHJLVODomR VRFLHWiULD SUHYLVWDV QD /HL Q  FRP DOWHUDo}HV GD /HL Q
 H /HL Q  H RV SURQXQFLDPHQWRV FRQWiEHLV LQWHUSUHWDo}HV H RULHQWDo}HV
HPLWLGRV SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV ³&3&´  DSURYDGRV SHOD &RPLVVmR GH
9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ TXHHVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULR
ILQDQFHLUR ³,)56´ HPLWLGDVSHOR ,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ³,$6%´ 
$PRHGDIXQFLRQDOGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVpR5HDO$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
HVWmRDSUHVHQWDGDVHPPLOKDUHVGHUHDLV
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPFRQFOXtGDVHDSURYDGDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
HPGHPDUoRGH
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
 %DVHGHFRQVROLGDomR
$V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV VmR FRPSRVWDV SHODV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$HVXDVFRQWURODGDVDSUHVHQWDGDVDEDL[R
5D]mRVRFLDO
3DUWLFLSDomR'LUHWD
&HQWURGH(QVLQR8QLILFDGRGR'LVWULWR)HGHUDO
/WGD ³8')´
6RFLHGDGH(PSUHViULDGH(QVLQR6XSHULRUGR
/LWRUDO1RUWH/WGD ³0yGXOR´
6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO&LGDGHGH6mR3DXOR/WGD
³8QLFLG´RX³6(&,'´
$&()6$ 8QLIUDQ
3DUWLFLSDomR,QGLUHWD
8QL&LGDGH7UXVWGH5HFHEtYHLV6$ ³7UXVW´
,QVWLWXLomRGH(QVLQR6mR6HEDVWLmR/WGD µ´)$66´
&ROpJLR6mR6HEDVWLmR±(GXFDomR,QIDQWLOH
(QVLQR)XQGDPHQWDO/WGD ³&ROpJLR6mR
6HEDVWLmR´
6RFLHGDGHGH(GXFDomR1RVVD6HQKRUDGR
3DWURFtQLR66/WGD ³&(8163´

3DtVVHGH





%UDVLO





%UDVLO





%UDVLO
%UDVLO







%UDVLO
%UDVLO







%UDVLO





%UDVLO





$V FRQWURODGDV VmR LQWHJUDOPHQWH FRQVROLGDGDV D SDUWLU GD GDWD HP TXH R FRQWUROH p
WUDQVIHULGR SDUD D &RPSDQKLD H FRQWLQXDP D VHU FRQVROLGDGDV DWp D GDWD HP TXH HVVH
FRQWUROHGHL[DUGHH[LVWLU$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGDVFRQWURODGDVVmRHODERUDGDVSDUD
R PHVPR SHUtRGR GH GLYXOJDomR TXH R GD FRQWURODGRUD XWLOL]DQGR SUiWLFDV FRQWiEHLV
FRQVLVWHQWHV 7RGRV RV VDOGRV LQWUDJUXSR UHFHLWDV H GHVSHVDV H JDQKRV H SHUGDV QmR
UHDOL]DGRVRULXQGRVGHWUDQVDo}HVLQWUDJUXSRVmRHOLPLQDGRVQDFRQVROLGDomR
1DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVGD&RQWURODGRUDDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGDV
FRQWURODGDVVmRUHFRQKHFLGDVDWUDYpVGRPpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
 &RPELQDomRGHQHJyFLRV
&RPELQDo}HVGHQHJyFLRVVmRFRQWDELOL]DGDVXWLOL]DQGRRPpWRGRGHDTXLVLomR2FXVWRGH
XPDDTXLVLomRpPHQVXUDGRSHODVRPDGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGDTXHpDYDOLDGDFRP
EDVHQRYDORUMXVWRQDGDWDGHDTXLVLomRVRPDGDDRYDORUGHTXDOTXHUSDUWLFLSDomRGHQmR
FRQWURODGRUHVQDDGTXLULGD3DUDFDGDFRPELQDomRGHQHJyFLRDDGTXLUHQWHGHYHPHQVXUDU
D SDUWLFLSDomR GH QmR FRQWURODGRUHV QD DGTXLULGD SHOR YDORU MXVWR RX FRP EDVH QD VXD
SDUWLFLSDomRQRVDWLYRVOtTXLGRVLGHQWLILFDGRVQDDGTXLULGD&XVWRVGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVj
DTXLVLomRGHYHPVHUFRQWDELOL]DGRVFRPRGHVSHVDTXDQGRLQFRUULGRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR


&RPELQDomRGHQHJyFLRVFRQWLQXDomR
$RDGTXLULUXPQHJyFLRD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVDYDOLDPRVDWLYRVHSDVVLYRV
ILQDQFHLURVDVVXPLGRVFRPRREMHWLYRGHFODVVLILFiORVHDORFiORVGHDFRUGRFRPRVWHUPRV
FRQWUDWXDLVDVFLUFXQVWkQFLDVHFRQ{PLFDVHDVFRQGLo}HVSHUWLQHQWHVQDGDWDGHDTXLVLomR
RTXH LQFOXLDVHJUHJDomRSRUSDUWHGDDGTXLULGDGHGHULYDWLYRVHPEXWLGRVH[LVWHQWHVHP
FRQWUDWRVKRVSHGHLURVQDDGTXLULGD
4XDOTXHUFRQWUDSUHVWDomRFRQWLQJHQWHDVHUWUDQVIHULGDSHODDGTXLUHQWHVHUiUHFRQKHFLGDD
YDORUMXVWRQDGDWDGHDTXLVLomR$OWHUDo}HVVXEVHTXHQWHVQRYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomR
FRQWLQJHQWHFRQVLGHUDGDFRPRXPDWLYRRXFRPRXPSDVVLYRGHYHUmRVHUUHFRQKHFLGDVGH
DFRUGRFRPR&3&QDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRRXHPRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
6H D FRQWUDSUHVWDomR FRQWLQJHQWH IRU FODVVLILFDGD FRPR SDWULP{QLR QmR GHYHUi VHU
UHDYDOLDGDDWpTXHVHMDILQDOPHQWHOLTXLGDGDQRSDWULP{QLR
,QLFLDOPHQWHRiJLRpPHQVXUDGRFRPRVHQGRRH[FHGHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGD
HP UHODomR DRV DWLYRV OtTXLGRV DGTXLULGRV DWLYRV LGHQWLILFiYHLV DGTXLULGRV OtTXLGRV H RV
SDVVLYRVDVVXPLGRV 6HDFRQWUDSUHVWDomRIRUPHQRUGRTXHRYDORUMXVWRGRVDWLYRVOtTXLGRV
DGTXLULGRVDGLIHUHQoDGHYHUiVHUUHFRQKHFLGDFRPRJDQKRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORiJLRpPHQVXUDGRSHORFXVWRGHGX]LGRGHTXDLVTXHUSHUGDV
DFXPXODGDVGRYDORUUHFXSHUiYHO3DUDILQVGHWHVWHGRYDORUUHFXSHUiYHORiJLRDGTXLULGR
HPXPDFRPELQDomRGHQHJyFLRVpDSDUWLUGDGDWDGHDTXLVLomRDORFDGRDFDGDXPDGDV
XQLGDGHVJHUDGRUDV GHFDL[DGD&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDVTXHVHHVSHUD TXH
VHMDPEHQHILFLDGDVSHODVVLQHUJLDVGDFRPELQDomRLQGHSHQGHQWHPHQWHVHRXWURVDWLYRVRX
SDVVLYRVGDDGTXLULGDHVWLYHUHPUHODFLRQDGRVDHVVDVXQLGDGHV4XDQGRXPiJLRIL]HUSDUWH
GH XPD XQLGDGH JHUDGRUD GH FDL[D H XPD SDUFHOD GHVVD XQLGDGH IRU DOLHQDGD R iJLR
DVVRFLDGRjSDUFHODDOLHQDGDGHYHVHULQFOXtGRQRFXVWRGDRSHUDomRDRDSXUDUVHRJDQKR
RXDSHUGDQDDOLHQDomR2iJLRDOLHQDGRQHVVDVFLUFXQVWkQFLDVpDSXUDGRFRPEDVHQRV
YDORUHVSURSRUFLRQDLVGDSDUFHODDOLHQDGDHPUHODomRjXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DPDQWLGD
7RGDV DV DTXLVLo}HV HIHWXDGDV DWp R H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP
UHDOL]DGDV SHOD DTXLVLomR LQWHJUDO GDV TXRWDV GDV HPSUHVDV DGTXLULGDV RX VHMD VHP R
HQYROYLPHQWR H FRQVHTXHQWHPHQWH QHFHVVLGDGH GH PHQVXUDU D SDUWLFLSDomR QmR
FRQWURODGRUD SHOR VHX YDORU MXVWRRX SHOD SDUWLFLSDomR SURSRUFLRQDO GH QmR FRQWURODGRUHV
VREUHRVDWLYRVOtTXLGRVLGHQWLILFiYHLVDSXUDGRVQDGDWDGHDTXLVLomR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
 &ODVVLILFDomRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDSUHVHQWDPDWLYRVHSDVVLYRVQREDODQoRSDWULPRQLDOFRP
EDVH QD FODVVLILFDomR FLUFXODQWH  QmR FLUFXODQWH 8P DWLYR p FODVVLILFDGR QR FLUFXODQWH
TXDQGR
L  VHHVSHUDUHDOL]iORRXVHSUHWHQGHYHQGrORRXFRQVXPLORQRFLFORRSHUDFLRQDOQRUPDO
LL  IRUPDQWLGRSULQFLSDOPHQWHSDUDQHJRFLDomR
LLL  VHHVSHUDUHDOL]iORGHQWURGHPHVHVDSyVRSHUtRGRGHGLYXOJDomRRX
LY  FDL[DRXHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDPHQRVTXHKDMDUHVWULo}HVTXDQGRjVXDWURFDRXVHMD
XWLOL]DGR SDUD OLTXLGDU XP SDVVLYR SRU SHOR PHQRV  PHVHV DSyV R SHUtRGR GH
GLYXOJDomR
7RGRVRVGHPDLVDWLYRVVmRFODVVLILFDGRVFRPRQmRFLUFXODQWHV8PSDVVLYRpFODVVLILFDGR
QRFLUFXODQWHTXDQGR
L  VHHVSHUDOLTXLGiORQRFLFORRSHUDFLRQDOQRUPDO
LL  IRUPDQWLGRSULQFLSDOPHQWHSDUDQHJRFLDomR
LLL  VHHVSHUDUHDOL]iORGHQWURGHPHVHVDSyVRSHUtRGRGHGLYXOJDomRRX
LY  QmR Ki GLUHLWR LQFRQGLFLRQDO SDUD GLIHULU D OLTXLGDomR GR SDVVLYR SRU SHOR PHQRV 
PHVHVDSyVRSHUtRGRGHGLYXOJDomR
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFODVVLILFDPWRGRVRVGHPDLVSDVVLYRVQRQmRFLUFXODQWH
 5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
$UHFHLWDpUHFRQKHFLGDQDH[WHQVmRHPTXHIRUSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVVHUmR
JHUDGRVSDUDD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVHTXDQGRSRVVDVHUPHQVXUDGDGHIRUPD
FRQILiYHO $ UHFHLWD p PHQVXUDGD FRP EDVH QR YDORU MXVWR GD FRQWUDSUHVWDomR UHFHELGD
H[FOXLQGR GHVFRQWRV DEDWLPHQWRV H WULEXWRV RX HQFDUJRV VREUH YHQGDV 2V FULWpULRV
HVSHFtILFRV D VHJXLU GHYHP WDPEpP VHU VDWLVIHLWRV DQWHV GH KDYHU UHFRQKHFLPHQWR GH
UHFHLWD
3UHVWDomRGHVHUYLoRV
$VUHFHLWDVLQFOXHPPHQVDOLGDGHVGHHQVLQRGHQtYHOVXSHULRU JUDGXDomRHSyVJUDGXDomR 
HQVLQRPpGLRHIXQGDPHQWDOSUHVHQFLDLVRXjGLVWkQFLDPHQVDOLGDGHGHFXUVRVGHH[WHQVmR
HWD[DVGHVHUYLoRV$VUHFHLWDVVmRUHJLVWUDGDVTXDQGRRVVHUYLoRVVmRSUHVWDGRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
 5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDFRQWLQXDomR
9HQGDGHSURGXWRV
$ UHFHLWD GH YHQGD GH OLYURV H DSRVWLODV p UHFRQKHFLGD TXDQGR RV ULVFRV H EHQHItFLRV
VLJQLILFDWLYRV GD SURSULHGDGH GRV SURGXWRV IRUHP WUDQVIHULGRV DR FRPSUDGRU R TXH
JHUDOPHQWHRFRUUHQDVXDHQWUHJD
5HFHLWDGHMXURV
3DUDWRGRVRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDYDOLDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRVHDWLYRVILQDQFHLURV
TXH UHQGHP MXURV D UHFHLWDRX GHVSHVDILQDQFHLUD pFRQWDELOL]DGDXWLOL]DQGRVH D WD[DGH
MXURVHIHWLYDTXHGHVFRQWDH[DWDPHQWHRVSDJDPHQWRVRXUHFHELPHQWRVIXWXURVHVWLPDGRV
GHFDL[DDRORQJRGDYLGDHVWLPDGDGRLQVWUXPHQWRILQDQFHLURRXHPXPSHUtRGRGHWHPSR
PDLVFXUWRTXDQGRDSOLFiYHODRYDORUFRQWiELOOtTXLGRGRDWLYRRXSDVVLYRILQDQFHLUR$UHFHLWD
GHMXURVpLQFOXtGDQDUXEULFDUHFHLWDILQDQFHLUDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
 7ULEXWRV
(P GHFRUUrQFLD GD DOWHUDomR GD IRUPD MXUtGLFD GD &RPSDQKLD RV VHJXLQWHV HYHQWRV
SDVVDUDPDRFRUUHUDSDUWLUGHGHRXWXEURGH
L  7pUPLQRGDLPXQLGDGHWULEXWiULDQRkPELWRGR,PSRVWR6REUH6HUYLoRV ³,66´ 
LL  ,QFLGrQFLDGH,PSRVWRGH5HQGDGD3HVVRD-XUtGLFDH&RQWULEXLomR6RFLDOVREUHR/XFUR
/tTXLGRVREUHROXFURUHDODQXDODMXVWDGRSHORFiOFXORGROXFURGDH[SORUDomR
LLL  ,QFLGrQFLDGH3,6H&2),16FXPXODWLYRHQmRFXPXODWLYRVREUHDUHFHLWDEUXWDPHQVDO
H[FHWRDVLVHQWDVSHOR35281, 3URJUDPD8QLYHUVLGDGHSDUD7RGRV 
$ 8QL &LGDGH 7UXVW GH 5HFHEtYHLV 6$ QmR SRVVXL QHQKXP EHQHItFLR ILVFDO H HIHWXD VXD
WULEXWDomRQRUPDOPHQWHFRPDVWD[DVXVXDLVVHQGRWULEXWDGDSHOROXFURUHDODQXDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRFDOFXODGRV
FRP EDVH QDV DOtTXRWDV GH  DFUHVFLGD GR DGLFLRQDO GH  VREUH R OXFUR WULEXWiYHO
H[FHGHQWHGH5SDUDLPSRVWRGHUHQGDHVREUHROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomR
VRFLDOVREUHROXFUROtTXLGR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
7ULEXWRVFRQWLQXDomR
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOQDVVRFLHGDGHVTXHDGHULUDPDR35281,IRUDP
DSXUDGRV FRQVLGHUDQGR RV FULWpULRV HVWDEHOHFLGRV SHOD ,QVWUXomR 1RUPDWLYD GD 5HFHLWD
)HGHUDO HVSHFLILFDPHQWH DSOLFiYHLV DR 35281, H DSXUDGR FRQVLGHUDQGR R OXFUR GD
H[SORUDomRVREUHDVDWLYLGDGHVLVHQWDV
'H DFRUGR FRP D ,QVWUXomR 1RUPDWLYD GD 5HFHLWD )HGHUDO Q  GH  ,1
 DLQVWLWXLomRSULYDGDGHHQVLQRVXSHULRUFRPILQVOXFUDWLYRVRXVHPILQVOXFUDWLYRV
QmREHQHILFHQWHTXHDGHULUDR35281,QRVWHUPRVGRDUWGD/HLQGHILFDUi
LVHQWDQDSURSRUomRGDRFXSDomRHIHWLYDGDVEROVDV 32(% GXUDQWHRSHUtRGRGHYLJrQFLD
GR WHUPR GH DGHVmR GRV VHJXLQWHV WULEXWRV &RQWULEXLomR SDUD R )LQDQFLDPHQWR GD
6HJXULGDGH6RFLDO &2),16 &RQWULEXLomRSDUDR 3,63DVHS &RQWULEXLomR6RFLDOVREUHR
/XFUR /tTXLGR &6//  H ,PSRVWR VREUH D 5HQGD GD 3HVVRD -XUtGLFD ,53-  $ LVHQomR p
DSXUDGDDWUDYpVGROXFURGDH[SORUDomRREVHUYDQGRRGLVSRVWRGD,1
$GHVSHVDFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRPSUHHQGHRVLPSRVWRVGHUHQGD
FRUUHQWHVHGLIHULGRV2LPSRVWRFRUUHQWHHRLPSRVWRGLIHULGRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR
D PHQRV TXH HVWHMDP UHODFLRQDGRV D FRPELQDomR GH QHJyFLRV RX LWHQV GLUHWDPHQWH
UHFRQKHFLGRVQRSDWULP{QLROtTXLGRRXHPRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
2 LPSRVWRFRUUHQWHp R LPSRVWRDSDJDURX DUHFHEHUHVSHUDGRVREUH R OXFURRX SUHMXt]R
WULEXWiYHOGRH[HUFtFLRDVWD[DVGHLPSRVWRVGHFUHWDGDVRXVXEVWDQWLYDPHQWHGHFUHWDGDVQD
GDWDGHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHTXDOTXHUDMXVWHDRVLPSRVWRVDSDJDU
FRPUHODomRDRVH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
2 LPSRVWR GH UHQGD HFRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV VmR UHFRQKHFLGRV VREUH DV GLIHUHQoDV
WHPSRUiULDVGHFRUUHQWHVGHGLIHUHQoDVHQWUHDVEDVHVILVFDLVGRVDWLYRVHSDVVLYRVHVHXV
YDORUHV FRQWiEHLV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV (QWUHWDQWR R LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVQmRVmRFRQWDELOL]DGRVVHUHVXOWDUGRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGH
XPDWLYRRXSDVVLYRHPXPDRSHUDomRTXHQmRVHMDXPDFRPELQDomRGHQHJyFLRVDTXDO
QDpSRFDGDWUDQVDomRQmRDIHWDRUHVXOWDGRFRQWiELOQHPROXFURWULEXWiYHO SUHMXt]RILVFDO 
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVmRGHWHUPLQDGRVXVDQGRDOtTXRWDVGH
LPSRVWR HOHLVILVFDLV SURPXOJDGDVRXVXEVWDQFLDOPHQWHSURPXOJDGDVQDGDWDGREDODQoR
HTXHGHYHPVHUDSOLFDGDVTXDQGRRUHVSHFWLYRLPSRVWRGLIHULGRDWLYRIRUUHDOL]DGRRXTXDQGR
RLPSRVWRGLIHULGRSDVVLYRIRUOLTXLGDGR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
7ULEXWRVFRQWLQXDomR
2 LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV DWLYR VmR UHFRQKHFLGRV VRPHQWH QD
SURSRUomRGDSUREDELOLGDGHGHTXHOXFURWULEXWiYHOIXWXURHVWHMDGLVSRQtYHOHFRQWUDRTXDODV
GLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSRVVDPVHUXVDGDV
7ULEXWRVVREUHYHQGDV
5HFHLWDVGHVSHVDVHDWLYRVVmRUHFRQKHFLGRVOtTXLGRVGRVWULEXWRVVREUHYHQGDVH[FHWR
TXDQGR RV WULEXWRV VREUH YHQGDV LQFRUULGRV QD FRPSUD GH EHQV RX VHUYLoRV QmR IRUHP
UHFXSHUiYHLV MXQWR jV DXWRULGDGHV ILVFDLV KLSyWHVH HP TXH R LPSRVWR VREUH YHQGDV p
UHFRQKHFLGRFRPRSDUWHGRFXVWRGHDTXLVLomRGRDWLYRRXGRLWHPGHGHVSHVDFRQIRUPH
RFDVR
TXDQGRRVYDORUHVDUHFHEHUHDSDJDUIRUHPDSUHVHQWDGRVMXQWRVFRPRYDORUGRVWULEXWRV
VREUHYHQGDVH
TXDQGRRYDORUOtTXLGRGRVWULEXWRVVREUHYHQGDVUHFXSHUiYHORXDSDJDUpLQFOXtGRFRPR
FRPSRQHQWHGRVYDORUHVDUHFHEHURXDSDJDUQREDODQoRSDWULPRQLDO
3DUDD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDVUHJUDVGR35281,GHILQHPTXHHVWmRLVHQWDVGR
3,6HGD&2),16DVUHFHLWDVRULXQGDVGDVDWLYLGDGHVGHJUDGXDomRWUDGLFLRQDOHWHFQROyJLFD
3DUDDVUHFHLWDVGDVGHPDLVDWLYLGDGHVGHHQVLQRLQFLGHR3,6HD&2),16DVDOtTXRWDVGH
HUHVSHFWLYDPHQWHHSDUDDVDWLYLGDGHVQmRUHODFLRQDGDVDHQVLQRLQFLGHR
3,6jDOtTXRWDGHHD&2),16D$SDUWLUGHMXOKRGHD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDV SDVVDUDP D UHFROKHU  GH 3,6 H  GH &RILQV UHVSHFWLYDPHQWH
GHFRUUHQWHVGHUHFHLWDVFRPDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
6REDVUHFHLWDVGDVDWLYLGDGHVGHHQVLQRLQFLGHR,66HGHDFRUGRFRPFDGD0XQLFtSLRDV
DOtTXRWDVVmRGHD
 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
2VHTXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRPDQWLGRVFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHUDFRPSURPLVVRVGHFDL[D
GHFXUWR SUD]R H QmR SDUD LQYHVWLPHQWR RX RXWURV ILQV $ &RPSDQKLD HVXDV FRQWURODGDV
FRQVLGHUDPHTXLYDOHQWHVGHFDL[DXPDDSOLFDomRILQDQFHLUDGHFRQYHUVLELOLGDGHLPHGLDWDHP
XPPRQWDQWHFRQKHFLGRGHFDL[DHHVWDQGRVXMHLWDDXPLQVLJQLILFDQWHULVFRGHPXGDQoDGH
YDORU
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV±UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
L  $WLYRVILQDQFHLURV
5HFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomR
$WLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPRDWLYRVILQDQFHLURVD
YDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVLQYHVWLPHQWRVPDQWLGRVDWp
RYHQFLPHQWRDWLYRVILQDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGDRXGHULYDWLYRVFODVVLILFDGRVFRPR
LQVWUXPHQWRV GH KHGJHHILFD]HVFRQIRUPH DVLWXDomR7RGRV RV DWLYRV ILQDQFHLURV VmR
UHFRQKHFLGRVDYDORUMXVWRDFUHVFLGRQRFDVRGHDWLYRVILQDQFHLURVQmRFRQWDELOL]DGRVD
YDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRGRVFXVWRVGHWUDQVDomRTXHVmRDWULEXtYHLVjDTXLVLomR
GRDWLYRILQDQFHLUR
2VDWLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVLQFOXHPFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GH FDL[D DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV RXWURV UHFHEtYHLV H
LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
0HQVXUDomRVXEVHTXHQWH
3DUDILQVGHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHRVDWLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVHPTXDWUR
FDWHJRULDV





$WLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
(PSUpVWLPRVHFRQWDVDUHFHEHU
,QYHVWLPHQWRVPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWR
,QYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD

$ &RPSDQKLD HRX VXDV FRQWURODGDV QmR SRVVXHP LQYHVWLPHQWRV PDQWLGRV DWp R
YHQFLPHQWRRXLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
$WLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
$WLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRLQFOXHPDWLYRVILQDQFHLURVPDQWLGRV
SDUDQHJRFLDomRHDWLYRV ILQDQFHLURVGHVLJQDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODYDORUMXVWR
SRUPHLRGRUHVXOWDGR
(VVD FDWHJRULD LQFOXL LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV GHULYDWLYRV FRQWUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD
HRX VXDV FRQWURODGDV TXH QmR VDWLVID]HP RV FULWpULRV SDUD D FRQWDELOLGDGH GH KHGJH
GHILQLGRVSHOR&3&
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV±UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHFRQWLQXDomR
'HULYDWLYRVHDWLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmRDSUHVHQWDGRVQR
EDODQoR SDWULPRQLDO D YDORU MXVWR FRP RV FRUUHVSRQGHQWHV JDQKRV RX SHUGDV
UHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVVmRDWLYRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVFRPSDJDPHQWRVIL[RVH
GHWHUPLQiYHLV QmR FRWDGRV HP XP PHUFDGR DWLYR $SyV D PHQVXUDomR LQLFLDO HVVHV
DWLYRVILQDQFHLURVVmRFRQWDELOL]DGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGHMXURV
HIHWLYRV WD[DGHMXURVHIHWLYD PHQRVSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO2FXVWR
DPRUWL]DGR p FDOFXODGR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR TXDOTXHU GHVFRQWR RX ³SUrPLR´ QD
DTXLVLomR H WD[DV RX FXVWRV LQFRUULGRV $ DPRUWL]DomR GR PpWRGR GH MXURV HIHWLYRV p
LQFOXtGD QD OLQKD GH UHFHLWD ILQDQFHLUD QD GHPRQVWUDomR GH UHVXOWDGR $V SHUGDV SRU
UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVmRUHFRQKHFLGDVFRPRGHVSHVDILQDQFHLUDQRUHVXOWDGR
'HVUHFRQKHFLPHQWR EDL[D
8PDWLYRILQDQFHLUR RXTXDQGRIRURFDVRXPDSDUWHGHXPDWLYRILQDQFHLURRXSDUWHGH
XPJUXSRGHDWLYRVILQDQFHLURVVHPHOKDQWHV pEDL[DGRSULQFLSDOPHQWH RXVHMDH[FOXtGR
GRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR TXDQGR
2VGLUHLWRVGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DGRDWLYRH[SLUDUHP
 6mR WUDQVIHULGRV VHXV GLUHLWRV GH UHFHEHU IOX[RV GH FDL[D GR DWLYR RX DVVXPLX XPD
REULJDomRGHSDJDULQWHJUDOPHQWHRVIOX[RVGHFDL[DUHFHELGRVVHPGHPRUDVLJQLILFDWLYD
D XP WHUFHLUR SRU IRUoD GH XP DFRUGR GH ³UHSDVVH´ H D  IRUDP WUDQVIHULGRV
VXEVWDQFLDOPHQWH WRGRV RV ULVFRV H EHQHItFLRV UHODWLYRV DR DWLYR RX E  QmR IRUDP
WUDQVIHULGRVQHPUHWHYHVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVUHODWLYRVDRDWLYR
PDVWUDQVIHULXRFRQWUROHVREUHRDWLYR
4XDQGRWUDQVIHULGRVHXVGLUHLWRVGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DGHXPDWLYRRXWLYHUH[HFXWDGR
XPDFRUGRGHUHSDVVHHQmRWLYHUWUDQVIHULGRRXUHWLGRVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRV
H EHQHItFLRV UHODWLYRV DR DWLYR XP DWLYR p UHFRQKHFLGR QD H[WHQVmR GR HQYROYLPHQWR
FRQWtQXRFRPRDWLYR
2HQYROYLPHQWRFRQWtQXRTXHWRPDDIRUPDGHJDUDQWLDHPUHODomRDRDWLYRWUDQVIHULGRp
PHQVXUDGR FRP EDVH QR YDORU FRQWiELO RULJLQDO GR DWLYR RX QR YDORU Pi[LPR GD
FRQWUDSUHVWDomRTXHSRGHULDVHUH[LJLGRTXHIRVVHDPRUWL]DGRGRVGRLVRPHQRU
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV±UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHFRQWLQXDomR
LL 5HGXomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVILQDQFHLURV
$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVDYDOLDPQDVGDWDVGREDODQoRVHKiDOJXPDHYLGrQFLD
REMHWLYD TXH GHWHUPLQH VH R DWLYR ILQDQFHLUR RX JUXSR GH DWLYRV ILQDQFHLURV QmR p
UHFXSHUiYHO8PDSHUGDVyH[LVWHVHHVRPHQWHVHKRXYHUHYLGrQFLDREMHWLYDGHDXVrQFLD
GH UHFXSHUDELOLGDGH FRPR UHVXOWDGR GH XP RX PDLV HYHQWRV TXH WHQKDP DFRQWHFLGR
GHSRLV GR UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GR DWLYR ³XP HYHQWR GH SHUGD´ RFRUULGR  H WHQKDP
LPSDFWR QR IOX[R GH FDL[D IXWXUR HVWLPDGR GR DWLYR ILQDQFHLUR RX JUXSR GH DWLYRV
ILQDQFHLURVTXHSRVVDVHUUD]RDYHOPHQWHHVWLPDGR(YLGrQFLDGHSHUGDSRUUHGXomRDR
YDORU UHFXSHUiYHO SRGH LQFOXLU LQGLFDGRUHV GH TXH DV SDUWHV WRPDGRUDV GR HPSUpVWLPR
HVWmRSDVVDQGRSRUXPPRPHQWRGHGLILFXOGDGHILQDQFHLUDUHOHYDQWH$SUREDELOLGDGHGH
TXHDVPHVPDVLUmRHQWUDUHPIDOrQFLDRXRXWURWLSRGHUHRUJDQL]DomRILQDQFHLUDGHIDXOW
RX DWUDVR GH SDJDPHQWR GH MXURV RX SULQFLSDO SRGH VHU LQGLFDGD SRU XPD TXHGD
PHQVXUiYHO GR IOX[R GH FDL[D IXWXUR HVWLPDGR FRPR PXGDQoDV HP YHQFLPHQWR RX
FRQGLomRHFRQ{PLFDUHODFLRQDGRVFRPGHIDXOWV
$WLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR
(PUHODomRDRVDWLYRVILQDQFHLURVDSUHVHQWDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRD&RPSDQKLDHRX
VXDVFRQWURODGDVLQLFLDOPHQWHDYDOLDPLQGLYLGXDOPHQWHVHH[LVWHHYLGrQFLDFODUDGHSHUGD
SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO GH FDGD DWLYR ILQDQFHLUR TXH VHMD LQGLYLGXDOPHQWH
VLJQLILFDWLYD RX HP FRQMXQWR SDUD DWLYRV ILQDQFHLURV TXH VHMDP LQGLYLGXDOPHQWH
VLJQLILFDWLYRV
6HD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVFRQFOXtUHPTXHQmRH[LVWHHYLGrQFLDGHSHUGDSRU
UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO SDUD XP DWLYR ILQDQFHLUR LQGLYLGXDOPHQWH DYDOLDGR TXHU
VLJQLILFDWLYR RX QmR R DWLYR p LQFOXtGR HP XP JUXSR GH DWLYRV ILQDQFHLURV FRP
FDUDFWHUtVWLFDV GHULVFRGHFUpGLWRVHPHOKDQWHVHpDYDOLDGR HPFRQMXQWRHPUHODomRj
SHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO$WLYRVTXHVmRDYDOLDGRV LQGLYLGXDOPHQWHSDUD
ILQVGHSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOHSDUDRVTXDLVXPDSHUGDSRUUHGXomRDR
YDORU UHFXSHUiYHO VHMD RX FRQWLQXH D VHU UHFRQKHFLGD QmR VmR LQFOXtGRV HP XPD
DYDOLDomRFRQMXQWDGHSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
2 YDORU GH TXDOTXHU SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO p PHQVXUDGR FRPR D
GLIHUHQoDHQWUHRYDORUGRDWLYRHRYDORUSUHVHQWHGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRV
H[FOXLQGRSHUGDVGHFUpGLWRIXWXUDVHVSHUDGDVHDLQGDQmRRFRUULGDV 2YDORUSUHVHQWH
GRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVpGHVFRQWDGRSHODWD[DGHMXURVHIHWLYDRULJLQDOSDUD
RDWLYRILQDQFHLUR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV±UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHFRQWLQXDomR
2 YDORU FRQWiELO GR DWLYR p UHGX]LGR SRU PHLR GH XPD SURYLVmR H R YDORU GD SHUGD p
UHFRQKHFLGR QD GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR 2V HPSUpVWLPRV MXQWDPHQWH FRP D
FRUUHVSRQGHQWH SURYLVmR VmR EDL[DGRV TXDQGR QmR Ki SHUVSHFWLYD UHDOLVWD GH VXD
UHFXSHUDomRIXWXUD HWRGDV DV JDUDQWLDV WHQKDPVLGR UHDOL]DGDV RX WUDQVIHULGDV SDUD D
&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDV6HHPXPH[HUFtFLRVXEVHTXHQWHRYDORUGDSHUGD
HVWLPDGDGHYDORUUHFXSHUiYHODXPHQWDURXGLPLQXLUGHYLGRDXPHYHQWRRFRUULGRDSyVR
UHFRQKHFLPHQWR GD SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO D SHUGD DQWHULRUPHQWH
UHFRQKHFLGD p DXPHQWDGD RX UHGX]LGD DMXVWDQGRVH D SURYLVmR (P FDVR GH HYHQWXDO
UHFXSHUDomR IXWXUD GH XP YDORU EDL[DGR HVVD UHFXSHUDomR p UHFRQKHFLGD QD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
LLL 3DVVLYRVILQDQFHLURV
5HFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomR
3DVVLYRV ILQDQFHLURV VmR FODVVLILFDGRV FRPR UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO FRPR SDVVLYRV
ILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRQWDVD
SDJDURXFRPRGHULYDWLYRVFODVVLILFDGRVFRPRLQVWUXPHQWRGHKHGJHFRQIRUPHRFDVR
3DVVLYRV ILQDQFHLURV VmR LQLFLDOPHQWH UHFRQKHFLGRV D YDORU MXVWR H QR FDVR GH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHFRQWDVDSDJDUVmRDFUHVFLGRVGRFXVWRGDWUDQVDomR
GLUHWDPHQWHUHODFLRQDGR
2VSDVVLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVLQFOXHPFRQWDVDSDJDUD
IRUQHFHGRUHV H RXWUDV FRQWDV D SDJDU HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GHErQWXUHV H
LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
0HQVXUDomRVXEVHTXHQWH
$PHQVXUDomRVXEVHTXHQWHGRVSDVVLYRVILQDQFHLURVGHSHQGHGDVXDFODVVLILFDomRTXH
SRGHVHUGDVHJXLQWHIRUPD
 3DVVLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
3DVVLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRLQFOXHPSDVVLYRVILQDQFHLURV
SDUDQHJRFLDomRHSDVVLYRVILQDQFHLURVGHVLJQDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODYDORU
MXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV±UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHFRQWLQXDomR
3DVVLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVFRPRPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRTXDQGRIRUHP
DGTXLULGRV FRP R REMHWLYR GH UHFRPSUD QR FXUWR SUD]R (VVD FDWHJRULD LQFOXL
LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRQWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDV
TXH QmR VDWLVID]HPRV FULWpULRV GH FRQWDELOL]DomR GH KHGJH GHILQLGRV SHOR &3&  ±
'HULYDWLYRV
*DQKRVHSHUGDVGHSDVVLYRVSDUDQHJRFLDomRVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGR
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$SyV UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV VXMHLWRV D MXURV VmR
PHQVXUDGRV VXEVHTXHQWHPHQWH SHOR FXVWRDPRUWL]DGR XWLOL]DQGR RPpWRGR GDWD[D GH
MXURV HIHWLYRV *DQKRV H SHUGDV VmR UHFRQKHFLGRV QD GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR QR
PRPHQWR GD EDL[D GRV SDVVLYRV EHP FRPR GXUDQWH R SURFHVVR GH DPRUWL]DomR SHOR
PpWRGRGDWD[DGHMXURVHIHWLYRV
'HVUHFRQKHFLPHQWR EDL[D
8PSDVVLYRILQDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRDREULJDomRIRUUHYRJDGDFDQFHODGDRXH[SLUDU
4XDQGRXPSDVVLYRILQDQFHLURH[LVWHQWHIRUVXEVWLWXtGRSRURXWURGRPHVPRPXWXDQWHFRP
WHUPRV VXEVWDQFLDOPHQWH GLIHUHQWHV RX RV WHUPRV GH XP SDVVLYR H[LVWHQWH IRUHP
VLJQLILFDWLYDPHQWH DOWHUDGRV HVVD VXEVWLWXLomR RX DOWHUDomR p WUDWDGD FRPR EDL[D GR
SDVVLYR RULJLQDO H UHFRQKHFLPHQWR GH XP QRYR SDVVLYR VHQGR D GLIHUHQoD QRV
FRUUHVSRQGHQWHVYDORUHVFRQWiEHLVUHFRQKHFLGDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
LY ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV±DSUHVHQWDomROtTXLGD
$WLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV VmR DSUHVHQWDGRV OtTXLGRV QR EDODQoR SDWULPRQLDO VH H
VRPHQWHVHKRXYHUXPGLUHLWROHJDOFRUUHQWHHH[HFXWiYHOGHFRPSHQVDURVPRQWDQWHV
UHFRQKHFLGRVHVHKRXYHUDLQWHQomRGHFRPSHQVDomRRXGHUHDOL]DURDWLYRHOLTXLGDUR
SDVVLYRVLPXOWDQHDPHQWH
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHFRQWDELOLGDGHGHKHGJH
$ &RPSDQKLD HRX VXDV FRQWURODGDV XWLOL]DP LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV GHULYDWLYRV
SULQFLSDOPHQWHVZDSVSDUDIRUQHFHUSURWHomRFRQWUDRULVFRGHYDULDomRFDPELDOVREUH
HPSUpVWLPRVHPPRHGDHVWUDQJHLUD
2V LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV GHULYDWLYRV GHVLJQDGRV HP RSHUDo}HV GH KHGJH VmR
LQLFLDOPHQWH UHFRQKHFLGRV DR YDORU MXVWR QD GDWD HP TXH R FRQWUDWR GH GHULYDWLYR p
FRQWUDWDGR VHQGR UHDYDOLDGRV VXEVHTXHQWHPHQWH WDPEpP DR YDORU MXVWR 'HULYDWLYRV
VmR DSUHVHQWDGRV FRPR DWLYRV ILQDQFHLURV TXDQGR R YDORU MXVWR GR LQVWUXPHQWR IRU
SRVLWLYRHFRPRSDVVLYRVILQDQFHLURVTXDQGRRYDORUIRUQHJDWLYR
4XDLVTXHU JDQKRV RX SHUGDV UHVXOWDQWHV GH PXGDQoDV QR YDORU MXVWR GH GHULYDWLYRV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVmRODQoDGRVGLUHWDPHQWHQDGHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGR
3DUD ILQV GH FRQWDELOLGDGH GH KHGJH KHGJH DFFRXQWLQJ  D &RPSDQKLD HRX VXDV
FRQWURODGDVFODVVLILFDPVXDVRSHUDo}HVFRPRKHGJHGHYDORUMXVWRSRLVWDLVRSHUDo}HV
IRUQHFHPSURWHomRFRQWUDDH[SRVLomRjVDOWHUDo}HVQRYDORUMXVWRGHDWLYRRXSDVVLYR
UHFRQKHFLGRTXHVHMDDWULEXtYHODXPULVFRSDUWLFXODUHSRVVDDIHWDURUHVXOWDGR
1R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GH XPD UHODomR GH KHGJH D &RPSDQKLD HRX VXDV
FRQWURODGDVFODVVLILFDPIRUPDOPHQWHHGRFXPHQWDPDUHODomRGHKHGJHjTXDOVHGHVHMD
DSOLFDUFRQWDELOLGDGHGHKHGJHEHPFRPRRREMHWLYRHDHVWUDWpJLDGHJHVWmRGHULVFR
GDDGPLQLVWUDomRSDUDOHYDUDHIHLWRRKHGJH$GRFXPHQWDomRLQFOXLDLGHQWLILFDomRGR
LQVWUXPHQWRGHKHGJHRLWHPRXWUDQVDomRREMHWRGHKHGJHDQDWXUH]DGRULVFRREMHWR
GH KHGJH D QDWXUH]D GRV ULVFRV H[FOXtGRV GD UHODomR GH KHGJH D GHPRQVWUDomR
SURVSHFWLYDGDHILFiFLDGDUHODomRGHKHGJHHDIRUPDFRPRD&RPSDQKLDLUiDYDOLDUD
HILFiFLDGRLQVWUXPHQWRGHKHGJHSDUDILQVGHFRPSHQVDUDH[SRVLomRDPXGDQoDVQR
YDORUMXVWRGRLWHPREMHWRGHKHGJH
(VSHUDVHTXHHVVHVKHGJHVVHMDPDOWDPHQWHHILFD]HVSDUDFRPSHQVDUPXGDQoDVQR
YDORUMXVWRVHQGRSHUPDQHQWHPHQWHDYDOLDGRVSDUDYHULILFDUVHIRUDPGHIRUPDHIHWLYD
DOWDPHQWHHILFD]HVDRORQJRGHWRGRVRVSHUtRGRVEDVHSDUDRVTXDLVIRUDPGHVWLQDGRV
$PXGDQoDQRYDORUMXVWRGHXPGHULYDWLYRGHKHGJLQJpUHFRQKHFLGDQDGHPRQVWUDomR
GRUHVXOWDGRQRUHVXOWDGRILQDQFHLUR$PXGDQoDQRYDORUMXVWRGRLWHPREMHWRGHKHGJH
UHODFLRQDGDDRULVFRREMHWRGHKHGJHpUHJLVWUDGDFRPRDMXVWHGRYDORUFRQWiELOGRLWHP
REMHWR GH KHGJH VHQGR WDPEpP UHFRQKHFLGD QD GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR QR
UHVXOWDGRILQDQFHLUR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHFRQWDELOLGDGHGHKHGJHFRQWLQXDomR
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVXWLOL]DPFRQWUDWRVGHVZDSFRPRREMHWLYRGHSURWHJHU
DH[SRVLomRDYDULDo}HVQRYDORUMXVWRGRVHPSUpVWLPRVHPPRHGDHVWUDQJHLUD
$MXVWHDYDORUSUHVHQWHGHDWLYRVHSDVVLYRV
2VDWLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHORQJRSUD]RVmRDWXDOL]DGRVPRQHWDULDPHQWHHSRUWDQWR
HVWmR DMXVWDGRV SHOR VHX YDORU SUHVHQWH 2 DMXVWH D YDORU SUHVHQWH GH DWLYRV H SDVVLYRV
PRQHWiULRVGHFXUWRSUD]RpFDOFXODGRHVRPHQWHUHJLVWUDGRVHFRQVLGHUDGRUHOHYDQWHHP
UHODomR jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV WRPDGDV HP FRQMXQWR 3DUD ILQV GH UHJLVWUR H
GHWHUPLQDomRGHUHOHYkQFLDRDMXVWHDYDORUSUHVHQWHpFDOFXODGROHYDQGRHPFRQVLGHUDomR
RVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVHDWD[DGH MXURVH[SOtFLWDHHPFHUWRVFDVRV LPSOtFLWDGRV
UHVSHFWLYRVDWLYRVHSDVVLYRV&RPEDVHQDVDQiOLVHVHIHWXDGDVHQDPHOKRUHVWLPDWLYDGD
DGPLQLVWUDomRD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQFOXtUDPTXHRDMXVWHDYDORUSUHVHQWHGH
DWLYRV H SDVVLYRV PRQHWiULRV FLUFXODQWHV p LUUHOHYDQWH HP UHODomR jV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHGHVVDIRUPDQmRUHJLVWUDPRVRDMXVWH
,QYHVWLPHQWRVHPFRQWURODGDV
2V LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD HP VXDV FRQWURODGDV VmR FRQWDELOL]DGRV FRP EDVH QR
PpWRGR GD HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO &RP EDVHQR PpWRGR GD HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO R
LQYHVWLPHQWRHP XPD FRQWURODGD p UHFRQKHFLGRLQLFLDOPHQWHDR FXVWR 2YDORUFRQWiELOGR
LQYHVWLPHQWR p DMXVWDGR SDUD ILQV GH UHFRQKHFLPHQWR GDV YDULDo}HV QD SDUWLFLSDomR GD
&RPSDQKLDQRSDWULP{QLROtTXLGRGDFRQWURODGDDSDUWLUGDGDWDGHDTXLVLomR2iJLRUHODWLYR
jFRQWURODGDpLQFOXtGRQRYDORUFRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRQmRVHQGRQRHQWDQWRDPRUWL]DGR
QHPLQGLYLGXDOPHQWHWHVWDGRSDUDILQVGHUHGXomRQRYDORUUHFXSHUiYHOGRVDWLYRV
$ GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR UHIOHWH D SDUWLFLSDomR GD &RPSDQKLD QRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV GD FRQWURODGD (YHQWXDO YDULDomR HP RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV GHVVDV
LQYHVWLGDV p DSUHVHQWDGD FRPR SDUWH GH RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV GD &RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH TXDQGR KRXYHU YDULDomR UHFRQKHFLGD GLUHWDPHQWH QR SDWULP{QLR GD
FRQWURODGD D &RPSDQKLD UHFRQKHFHUi VXD SDUWLFLSDomR HP TXDLVTXHU YDULDo}HV TXDQGR
DSOLFiYHOQDGHPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
*DQKRV H SHUGDV QmR UHDOL]DGRV HP GHFRUUrQFLD GH WUDQVDo}HV HQWUH D &RPSDQKLD H D
FRQWURODGD VmR HOLPLQDGRV HP SURSRUomR j SDUWLFLSDomR QD FRQWURODGD $ VRPD GD
SDUWLFLSDomR GD &RPSDQKLD QRV UHVXOWDGRV GH XPD FRQWURODGD p DSUHVHQWDGD QD
GHPRQVWUDomRGR UHVXOWDGR IRUDGR OXFUR RSHUDFLRQDOUHSUHVHQWDQGRR UHVXOWDGR DSyV RV
LPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HVGHQmRFRQWURODGRUHVQDVFRQWURODGDV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
,QYHVWLPHQWRHPFRQWURODGDVFRQWLQXDomR
$V GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV GDV FRQWURODGDV VmRHODERUDGDV SDUD R PHVPR SHUtRGR GH
GLYXOJDomRTXHRGD&RPSDQKLD4XDQGRQHFHVViULRVmRIHLWRVDMXVWHVSDUDTXHDVSROtWLFDV
FRQWiEHLVILTXHPDOLQKDGDVFRPDVGD&RPSDQKLD
$SyV D DSOLFDomR GR PpWRGR GD HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO D &RPSDQKLD GHWHUPLQD VH p
QHFHVViULR UHFRQKHFHU SHUGD DGLFLRQDO GR YDORU UHFXSHUiYHO VREUH R LQYHVWLPHQWR GD
&RPSDQKLDHPVXDFRQWURODGD$&RPSDQKLDGHWHUPLQDHPFDGDGDWDGHIHFKDPHQWRGR
EDODQoRSDWULPRQLDO VH KiHYLGrQFLDREMHWLYD GH TXH R LQYHVWLPHQWR QD FRQWURODGD VRIUHX
SHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO6HDVVLPIRUD&RPSDQKLDFDOFXODRPRQWDQWHGD
SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO FRPR D GLIHUHQoD HQWUH R YDORU UHFXSHUiYHO GD
FRQWURODGD H R YDORU FRQWiELO H UHFRQKHFH D SHUGD TXDQGR DSOLFiYHO QR UHVXOWDGR GR
H[HUFtFLR
$R SHUGHU LQIOXrQFLD VLJQLILFDWLYD VREUH D FRQWURODGD PHQVXUD H UHFRQKHFH TXDOTXHU
LQYHVWLPHQWRUHWLGRDRYDORUMXVWR(YHQWXDOGLIHUHQoDHQWUHRYDORUFRQWiELOGDFRQWURODGDQR
PRPHQWRGDSHUGDGHLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDHRYDORUMXVWRGRLQYHVWLPHQWRUHWLGRHGRV
UHVXOWDGRVGDDOLHQDomRVHUmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR
,PRELOL]DGR
,WHQV GR LPRELOL]DGR VmR PHQVXUDGRV SHOR FXVWR KLVWyULFR GH DTXLVLomR RX FRQVWUXomR
GHGX]LGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGDHSHUGDVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO LPSDLUPHQW
DFXPXODGDV
&XVWRVGHHPSUpVWLPRVTXHVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRFRQVWUXomRRXSURGXomR
GHXPDWLYRTXDOLILFiYHOVmRUHFRQKHFLGRVFRPRSDUWHGRFXVWRGRLPRELOL]DGRHPFRQVWUXomR
2FXVWRGHUHSRVLomRGHXPFRPSRQHQWHGRLPRELOL]DGRpUHFRQKHFLGRQRYDORUFRQWiELOGR
LWHPFDVRVHMDSURYiYHOTXHRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVLQFRUSRUDGRVGHQWURGRFRPSRQHQWH
LUmRIOXLUSDUDD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVHTXH RVHXFXVWRSRGHVHUPHGLGRGH
IRUPDFRQILiYHO2YDORUFRQWiELOGRFRPSRQHQWHTXHWHQKDVLGRUHSRVWRSRURXWURpEDL[DGR
2V FXVWRV GH PDQXWHQomR QR GLDDGLD GR LPRELOL]DGR VmR UHFRQKHFLGRV QR UHVXOWDGR
FRQIRUPHLQFRUULGRV
$ GHSUHFLDomRpFDOFXODGDVREUHRYDORUGHSUHFLiYHOTXHpRFXVWRGHXPDWLYRRXRXWUR
YDORUVXEVWLWXWRGRFXVWRGHGX]LGRGRYDORUUHVLGXDO
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
,PRELOL]DGRFRQWLQXDomR
$ GHSUHFLDomR pUHFRQKHFLGD QR UHVXOWDGR EDVHDQGRVH QR PpWRGR OLQHDUFRP UHODomR jV
YLGDV~WHLVHVWLPDGDVGHFDGDSDUWHGHXPLWHPGRLPRELOL]DGRMiTXHHVVHPpWRGRpRTXH
PDLVSHUWRUHIOHWHRSDGUmRGHFRQVXPRGHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVLQFRUSRUDGRVQR
DWLYR$WLYRVDUUHQGDGRVVmRGHSUHFLDGRVSHORSHUtRGRTXHIRUPDLVFXUWRHQWUHRSUD]RGR
DUUHQGDPHQWR H DV VXDV YLGDV ~WHLV D QmR VHUTXH HVWHMD UD]RDYHOPHQWH FHUWR GH TXH D
&RPSDQKLD HRX VXDV FRQWURODGDV LUmR REWHU DV SURSULHGDGHV DR ILQDO GR SUD]R GR
DUUHQGDPHQWR
$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVSDUDRSHUtRGRFRUUHQWHHFRPSDUDWLYRVmRDVVHJXLQWHV
$FHUYRELEOLRJUiILFR
9HtFXORV
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
,QVWDODo}HV
(TXLSDPHQWRVDXGLRYLVXDLV
%HQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHVGHWHUFHLURV

DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
D

D  &RPEDVHQRVFRQWUDWRVGHORFDomRDYLGD~WLOGDVEHQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHVGHWHUFHLURVJLUDHPWRUQRGHD
DDYDULDQGRGHDFRUGRFRPRSHUtRGRGHORFDomR

2 YDORU UHVLGXDO H YLGD ~WLO GRV DWLYRV H RV PpWRGRV GH GHSUHFLDomR VmR UHYLVWRV QR
HQFHUUDPHQWRGHFDGDH[HUFtFLRHDMXVWDGRVGHIRUPDSURVSHFWLYDTXDQGRIRURFDVR
8PLWHPGHLPRELOL]DGRpEDL[DGRTXDQGRYHQGLGRRXTXDQGRQHQKXPEHQHItFLRHFRQ{PLFR
IXWXURIRUHVSHUDGRGRVHXXVRRXYHQGD(YHQWXDOJDQKRRXSHUGDUHVXOWDQWHGDEDL[DGR
DWLYR FDOFXODGRFRPRVHQGRDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUOtTXLGRGDYHQGDHRYDORUFRQWiELOGR
DWLYR pLQFOXtGRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQRH[HUFtFLRHPTXHRDWLYRIRUEDL[DGR
$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
$FDUDFWHUL]DomRGHXPFRQWUDWRFRPRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOHVWiEDVHDGDHPDVSHFWRV
VXEVWDQWLYRVUHODWLYRVDRXVRGHXPDWLYRRXDWLYRVHVSHFtILFRVRXDLQGDDRGLUHLWRGHXVR
GHXPGHWHUPLQDGRDWLYRQDGDWDGRLQtFLRGDVXDH[HFXomR
$UUHQGDPHQWRV PHUFDQWLV ILQDQFHLURV TXH WUDQVIHUHP j &RPSDQKLD HRXVXDV FRQWURODGDV
EDVLFDPHQWH WRGRV RV ULVFRV H EHQHItFLRV UHODWLYRV j SURSULHGDGH GR LWHP DUUHQGDGR VmR
FDSLWDOL]DGRVQRLQtFLRGRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOSHORYDORUMXVWRGREHPDUUHQGDGRRXVH
LQIHULRUSHORYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVPtQLPRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO6REUHR
FXVWRVmRDFUHVFLGRVTXDQGRDSOLFiYHORVFXVWRVLQLFLDLVGLUHWRVLQFRUULGRVQDWUDQVDomR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLOFRQWLQXDomR
2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLURVmRDORFDGRVDHQFDUJRVILQDQFHLURV
HUHGXomRGHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLVILQDQFHLURVGHIRUPDDREWHUWD[DGHMXURV
FRQVWDQWH VREUH R VDOGR UHPDQHVFHQWH GR SDVVLYR 2V HQFDUJRV ILQDQFHLURV VmR
UHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
2VEHQVDUUHQGDGRVVmRGHSUHFLDGRVDRORQJRGDVXDYLGD~WLO&RQWXGRTXDQGRQmRKRXYHU
UD]RiYHOFHUWH]DGHTXHD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVREWHUmRDSURSULHGDGHDRILQDO
GRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLORDWLYRpGHSUHFLDGRDRORQJRGDVXDYLGD~WLOHVWLPDGD
RXQRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOGRVGRLVRPHQRU
$ &RPSDQKLD SRVVXL XP FRQWUDWR GH DOXJXHO GH LPyYHO FODVVLILFDGR FRPR DUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLOILQDQFHLURHPXPDRSHUDomRGHYHQGDHOHDVHEDFNILQDQFHLUR
2V DUUHQGDPHQWRV PHUFDQWLV ILQDQFHLURV VmR DTXHOHV HP TXH D DUUHQGDGRUD WUDQVIHUH
VXEVWDQFLDOPHQWHULVFRVHEHQHItFLRVLQHUHQWHVDSURSULHGDGHDDUUHQGDWiULDRUHFHEtYHOp
HQWmRUHFRQKHFLGRSHORPHQRUYDORUHQWUHRYDORUMXVWRHYDORUSUHVHQWHGRVUHFHELPHQWRV
SUHYLVWRVHPFRQWUDWR2VMXURVUHIHUHQWHVDRDUUHQGDPHQWRILQDQFHLURVmRUHFRQKHFLGRVQD
GHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGRFRPRUHFHLWDILQDQFHLUDGXUDQWHRSHUtRGRGHYLJrQFLDFRQWUDWXDO
2V MXURV GHFRUUHQWHV GR DUUHQGDPHQWR VmR UHFRQKHFLGRV QD GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR
FRPRGHVSHVDILQDQFHLUDGXUDQWHRVHXSHUtRGRGHYLJrQFLDFRQWUDWXDO
2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLORSHUDFLRQDOVmRUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGHIRUPDOLQHDUDRORQJRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
$WLYRVLQWDQJtYHLV
$WLYRVLQWDQJtYHLVDGTXLULGRVVHSDUDGDPHQWHVmRPHQVXUDGRVDRFXVWRQRPRPHQWRGRVHX
UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO 2 FXVWR GH DWLYRV LQWDQJtYHLV DGTXLULGRV HP XPD FRPELQDomR GH
QHJyFLRVFRUUHVSRQGHDRYDORUMXVWRQDGDWDGDDTXLVLomR$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORV
DWLYRV LQWDQJtYHLV VmR DSUHVHQWDGRV DR FXVWR PHQRV DPRUWL]DomR DFXPXODGD H SHUGDV
DFXPXODGDVGHYDORUUHFXSHUiYHO$WLYRVLQWDQJtYHLVJHUDGRVLQWHUQDPHQWHH[FOXLQGRFXVWRV
GH GHVHQYROYLPHQWR FDSLWDOL]DGRV QmR VmR FDSLWDOL]DGRV H R JDVWR p UHIOHWLGR QD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQRH[HUFtFLRHPTXHIRULQFRUULGR
$YLGD~WLOGHDWLYRLQWDQJtYHOpDYDOLDGDFRPRGHILQLGDRXLQGHILQLGD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
$WLYRV LQWDQJtYHLV FRP YLGD GHILQLGD VmR DPRUWL]DGRV DR ORQJR GD YLGD ~WLO HFRQ{PLFD H
DYDOLDGRVHPUHODomRjSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVHPSUHTXHKRXYHULQGLFDomR
GHSHUGDGHYDORUHFRQ{PLFRGRDWLYR2SHUtRGRHRPpWRGRGHDPRUWL]DomRSDUDXPDWLYR
LQWDQJtYHO FRP YLGD GHILQLGD VmR UHYLVDGRV QR PtQLPR DR ILQDO GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO
0XGDQoDVQDYLGD~WLOHVWLPDGDRXQRFRQVXPRHVSHUDGRGRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURV
GHVVHV DWLYRV VmR FRQWDELOL]DGDV SRU PHLR GH PXGDQoDV QR SHUtRGR RX PpWRGR GH
DPRUWL]DomRFRQIRUPHRFDVRVHQGRWUDWDGDVFRPRPXGDQoDVGHHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV$
DPRUWL]DomR GH DWLYRV LQWDQJtYHLV FRP YLGD GHILQLGD p UHFRQKHFLGD QD GHPRQVWUDomR GR
UHVXOWDGRQDFDWHJRULDGHGHVSHVDFRQVLVWHQWHFRPDXWLOL]DomRGRDWLYRLQWDQJtYHO
$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGDQmRVmRDPRUWL]DGRVPDVVmRWHVWDGRVDQXDOPHQWH
HP UHODomR D SHUGDV SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO LQGLYLGXDOPHQWH RX QR QtYHO GD
XQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D$DYDOLDomRGHYLGD~WLOLQGHILQLGDpUHYLVDGDDQXDOPHQWHSDUD
GHWHUPLQDUVHHVVDDYDOLDomRFRQWLQXDDVHUMXVWLILFiYHO&DVRFRQWUiULRDPXGDQoDQDYLGD
~WLOGHLQGHILQLGDSDUDGHILQLGDpIHLWDGHIRUPDSURVSHFWLYD
*DQKRV H SHUGDV UHVXOWDQWHV GD EDL[D GH XP DWLYR LQWDQJtYHO VmR PHQVXUDGRV FRPR D
GLIHUHQoDHQWUHRYDORUOtTXLGRREWLGRGDYHQGDHRYDORUFRQWiELOGRDWLYRVHQGRUHFRQKHFLGRV
QDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQRPRPHQWRGDEDL[DGRDWLYR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV
$ $GPLQLVWUDomR UHYLVD DQXDOPHQWH R YDORU FRQWiELO OtTXLGR GRV DWLYRV FRP R REMHWLYR GH
DYDOLDUHYHQWRVRXPXGDQoDVQDVFLUFXQVWkQFLDVHFRQ{PLFDVRSHUDFLRQDLVRXWHFQROyJLFDV
TXHSRVVDPLQGLFDUGHWHULRUDomRRXSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO6HQGRWDLVHYLGrQFLDV
LGHQWLILFDGDV H WHQGR R YDORU FRQWiELO OtTXLGR H[FHGLGR R YDORU UHFXSHUiYHO p FRQVWLWXtGD
SURYLVmRSDUDGHVYDORUL]DomRDMXVWDQGRRYDORUFRQWiELOOtTXLGRGRYDORUUHFXSHUiYHO
2YDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRRXGHGHWHUPLQDGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DpGHILQLGR
FRPRVHQGRRPDLRUHQWUHRYDORUHPXVRHRYDORUOtTXLGRGHYHQGD
1DHVWLPDWLYDGRYDORUHPXVRGRDWLYRRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVVmRGHVFRQWDGRV
DRVHXYDORUSUHVHQWHXWLOL]DQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVWULEXWRVTXHUHIOLWDRFXVWR
PpGLRSRQGHUDGRGHFDSLWDODSOLFiYHOSDUDDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D2YDORUOtTXLGRGH
YHQGDpGHWHUPLQDGRVHPSUHTXHSRVVtYHOFRPEDVHHPFRQWUDWRGHYHQGDILUPHHPXPD
WUDQVDomRHPEDVHVFRPXWDWLYDVHQWUH SDUWHVFRQKHFHGRUDVH LQWHUHVVDGDVDMXVWDGRSRU
GHVSHVDVDWULEXtYHLVjYHQGDGRDWLYRRXTXDQGRQmRKiFRQWUDWRGHYHQGDILUPHFRPEDVH
QRSUHoR GH PHUFDGR GH XP PHUFDGR DWLYR RX QR SUHoR GD WUDQVDomR PDLV UHFHQWH FRP
DWLYRVVHPHOKDQWHV
2VHJXLQWHFULWpULRpWDPEpPDSOLFDGRSDUDDYDOLDUSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
GHDWLYRVHVSHFtILFRV
ÈJLRSDJRSRUH[SHFWDWLYDGHUHQWDELOLGDGHIXWXUD
7HVWH GH SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO GH iJLR p IHLWR DQXDOPHQWH HP  GH
VHWHPEUR RXTXDQGRDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPSHUGDSRUGHVYDORUL]DomRGRYDORUFRQWiELO
$WLYRVLQWDQJtYHLV
$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGDVmRWHVWDGRVHPUHODomRjSHUGDSRUUHGXomRDR
YDORUUHFXSHUiYHODQXDOPHQWH HPGHVHWHPEUR LQGLYLGXDOPHQWHRXQRQtYHOGDXQLGDGH
JHUDGRUD GH FDL[D FRQIRUPH R FDVR RX TXDQGR DV FLUFXQVWkQFLDV LQGLFDUHP SHUGD SRU
GHVYDORUL]DomRGRYDORUFRQWiELO
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
3URYLV}HV
3URYLV}HV VmR UHFRQKHFLGDV TXDQGR D &RPSDQKLD HRX VXDV FRQWURODGDV SRVVXHP XPD
REULJDomRSUHVHQWH OHJDORXQmRIRUPDOL]DGD HPFRQVHTXrQFLDGHXPHYHQWRSDVVDGRp
SURYiYHO TXH EHQHItFLRV HFRQ{PLFRV VHMDP UHTXHULGRV SDUD OLTXLGDU D REULJDomR H XPD
HVWLPDWLYDFRQILiYHOGRYDORUGDREULJDomRSRVVDVHUIHLWD4XDQGRD&RPSDQKLDHRXVXDV
FRQWURODGDVHVSHUDPTXHRYDORUGHXPDSURYLVmRVHMDUHHPEROVDGRQRWRGRRXHPSDUWH
SRUH[HPSORSRUIRUoDGHXPFRQWUDWRGHVHJXURRUHHPEROVRpUHFRQKHFLGRFRPRXPDWLYR
VHSDUDGR PDV DSHQDV TXDQGR R UHHPEROVR IRU SUDWLFDPHQWH FHUWR $ GHVSHVD UHODWLYD D
TXDOTXHU SURYLVmR p DSUHVHQWDGD QD GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR OtTXLGD GH TXDOTXHU
UHHPEROVR
%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRV
2EULJDo}HVGHEHQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRVVmRPHQVXUDGDVHPXPDEDVHQmR
GHVFRQWDGDHVmRLQFRUULGDVFRPRGHVSHVDVFRQIRUPHRVHUYLoRUHODFLRQDGRVHMDSUHVWDGR
2SDVVLYRpUHFRQKHFLGRSHORYDORUHVSHUDGRDVHUSDJRVRERVSODQRVGHERQLILFDomRHP
GLQKHLURRXSDUWLFLSDomRQRVOXFURVGHFXUWRSUD]RVHD &RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDV
SRVVXHP XPD REULJDomR OHJDO RX FRQVWUXWLYD GH SDJDU HVVH YDORU HP IXQomR GH VHUYLoR
SDVVDGRSUHVWDGRSHORHPSUHJDGRHDREULJDomRSRVVDVHUHVWLPDGDGHPDQHLUDFRQILiYHO
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
6mR DSUHVHQWDGRV QR SDVVLYR FLUFXODQWH H FRUUHVSRQGHP DRV YDORUHV UHFHELGRV
DQWHFLSDGDPHQWHUHODWLYRVDFXUVRVTXHVHUmRPLQLVWUDGRVQRSHUtRGRVHJXLQWHHTXHVmR
UHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGHDFRUGRFRPRUHJLPHGHFRPSHWrQFLD
5HVXOWDGRSRUDomR
2 UHVXOWDGR SRUDomR EiVLFR p FDOFXODGR SRUPHLR GR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR GLYLGLGR SHOR
Q~PHUR GH Do}HV HP FLUFXODomR QR UHVSHFWLYR H[HUFtFLR 2 UHVXOWDGR SRU DomR GLOXtGR p
FDOFXODGRSRUPHLRGDUHIHULGDPpGLDGDVDo}HVHPFLUFXODomRDMXVWDGDSHORVLQVWUXPHQWRV
SRWHQFLDOPHQWHFRQYHUVtYHLVHPDo}HVFRPHIHLWRGLOXLGRUQRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRV
$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVQmRSRVVXHPRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVGLOXLGRUHV
TXHLQIOXHQFLDPQRFiOFXORGROXFURGLOXtGRSRUWDQWRROXFURGLOXtGRSRUDomRpLJXDODRYDORU
GROXFUREiVLFRSRUDomR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
,QIRUPDomRSRUVHJPHQWR
$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVHVWmRRUJDQL]DGDVHPXP~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDO
2V FXUVRV RIHUHFLGRV VHXV FDPSXV H SyORV QmR VmR FRQWURODGRV H JHUHQFLDGRV SHOD
$GPLQLVWUDomRFRPRVHJPHQWRVLQGHSHQGHQWHV
$o}HVHPWHVRXUDULD
,QVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLVSUySULRVTXHVmRUHDGTXLULGRV Do}HVHPWHVRXUDULDSRUH[HPSOR
VmRUHFRQKHFLGRVDRFXVWRHGHGX]LGRVGRSDWULP{QLROtTXLGR1HQKXPJDQKRRXSHUGDGHYH
VHUUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGRQDFRPSUDYHQGDHPLVVmRRXFDQFHODPHQWRGHLQVWUXPHQWRV
SDWULPRQLDLV GD SUySULD HQWLGDGH 0RQWDQWHV SDJRV RX UHFHELGRV VmR FRQWDELOL]DGRV
GLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLR
3URQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVDSOLFDGRVSHODSULPHLUDYH]HP
$&RPSDQKLDDSOLFRXSHODSULPHLUDYH]GHWHUPLQDGDVQRUPDVHDOWHUDo}HVHPYLJRUSDUD
SHUtRGRVDQXDLVLQLFLDGRVHPGHMDQHLURGHRXDSyVHVVDGDWD$&RPSDQKLDGHFLGLX
QmRDGRWDUDQWHFLSDGDPHQWHQHQKXPDRXWUDQRUPDLQWHUSUHWDomRRXDOWHUDomRTXHWHQKDP
VLGRHPLWLGDVPDVTXHDLQGDQmRHVWmRHPYLJRU
$QDWXUH]DHRLPSDFWRGHFDGDXPDGDVQRYDVQRUPDVHDOWHUDo}HVVmRGHVFULWRVDVHJXLU
$OWHUDo}HVj,$6'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D,QLFLDWLYDGHGLYXOJDomR
$V DOWHUDo}HV H[LJHP TXH DV HQWLGDGHV DSUHVHQWHP GLYXOJDomR GDV PXWDo}HV HP VHX
SDVVLYRGHFRUUHQWHVGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRLQFOXVLYHDVPXWDo}HVGHFRUUHQWHVGRV
IOX[RVGHFDL[DHPXWDo}HVTXHQmRDIHWDPRFDL[D WDLVFRPRDVGHYDULDo}HVFDPELDLV $
&RPSDQKLDIRUQHFHXLQIRUPDo}HVSDUDRSHUtRGRDWXDOHSDUDILQVGHFRPSDUDomRQDQRWD
H[SOLFDWLYD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
3URQXQFLDPHQWRVHPLWLGRVPDVTXHQmRHVWDYDPHPYLJRUHPGHGH]HPEURGH
$VQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDVPDVDLQGDQmRDGRWDGDVHPGHGH]HPEURGH
VmRDEDL[RDSUHVHQWDGDV
,)56±,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
(P MXOKR GH  R ,$6% HPLWLX D YHUVmR ILQDOGD ,)56  ,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV TXH
VXEVWLWXLD ,$6   ,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV 5HFRQKHFLPHQWR H 0HQVXUDomR H WRGDV DV
YHUV}HVDQWHULRUHVGD,)56$,)56UH~QHRVWUrVDVSHFWRVGRSURMHWRGHFRQWDELOL]DomR
GHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRUHGXomRDRYDORU UHFXSHUiYHOGR
DWLYRHFRQWDELOL]DomRGHKHGJH$,)56HVWiHPYLJRUSDUDSHUtRGRVDQXDLVFRPLQtFLRD
SDUWLUGHGHMDQHLURGH
$ FRPSDQKLD SODQHMD DGRWDU D QRYD QRUPD QD GDWD HIHWLYD UHTXHULGD H QmR IDUi
UHDSUHVHQWDomRGHLQIRUPDo}HVFRPSDUDWLYDVVHJXLQGRD,)56
(PD&RPSDQKLDUHDOL]RXXPDDYDOLDomRGHLPSDFWRGHWDOKDGDGRVWUrVDVSHFWRVGD
,)56  (VVD DYDOLDomR WRPD SRU EDVH LQIRUPDo}HV DWXDOPHQWH GLVSRQtYHLV H SRGH HVWDU
VXMHLWDDPXGDQoDVGHFRUUHQWHVGHLQIRUPDo}HVUD]RiYHLVHSDVVtYHLVGHVXVWHQWDomRTXH
HVWmR VHQGR GLVSRQLELOL]DGDV (P JHUDO $ &RPSDQKLD QmR SUHYr QHQKXP LPSDFWR
VLJQLILFDWLYRQREDODQoRSDWULPRQLDOHQDGHPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
DOpPGLVVRD&RPSDQKLDLPSOHPHQWDUiPXGDQoDVQDFODVVLILFDomRGHFHUWRVLQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURV
D &ODVVLILFDomRHPHQVXUDomR
$&RPSDQKLDQmRHVSHUDXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRHPVHXEDODQoRSDWULPRQLDORXSDWULP{QLR
OtTXLGRQDDSOLFDomRGRVUHTXLVLWRVGHFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGD,)56
(PSUpVWLPRVEHPFRPRFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVmRPDQWLGRVSDUDFDSWDUIOX[RVGH
FDL[D FRQWUDWXDLV H GHYHUmR JHUDU IOX[RV GH FDL[D UHSUHVHQWDQGR DSHQDV SDJDPHQWRV GH
SULQFLSDO H MXURV $ &RPSDQKLD DQDOLVRX DV FDUDFWHUtVWLFDV FRQWUDWXDLV GH IOX[R GH FDL[D
GHVVHV LQVWUXPHQWRV H FRQFOXLX TXH HOHV DWHQGHP DRV FULWpULRV GH PHQVXUDomR GH FXVWR
DPRUWL]DGRGHDFRUGRFRPD,)563RUWDQWRQmRVHID]QHFHVViULDDUHFODVVLILFDomRSDUD
HVVHVLQVWUXPHQWRV
E 5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
$,)56H[LJHTXHD&RPSDQKLDUHJLVWUHDVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVHPWRGRVRVVHXV
WtWXORVGHGtYLGDHPSUpVWLPRVHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHPPRQWDQWHVXILFLHQWHSDUD
FREULUDVSHUGDVGHDFRUGRFRPDQiOLVHGRVSHUFHQWXDLVKLVWyULFRVFRQVLGHUDQGRRSHUtRGR
GHPDWXUDomRQDFDUWHLUDGHFOLHQWHVHDLQDGLPSOrQFLDGRSHUtRGR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
F &RQWDELOLGDGHGHKHGJH
$&RPSDQKLDGHWHUPLQRXTXHWRGDVDVUHODo}HVGHKHGJHH[LVWHQWHVDWXDOPHQWHGHVLJQDGDV
FRPRUHODo}HVGHKHGJHHILFD]HVFRQWLQXDUmRDVHUTXDOLILFDGDVSDUDILQVGHFRQWDELOL]DomR
GHKHGJHGHDFRUGRFRPD,)568PDYH]TXHD,)56QmRDOWHUDRVSULQFtSLRVJHUDLVGH
FRPRXPDHQWLGDGHFRQWDELOL]DKHGJHVHIHWLYRVDDSOLFDomRGRVUHTXLVLWRVGHKHGJHGD,)56
QmRWHUiXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVG$&RPSDQKLD
,)565HFHLWDVGH&RQWUDWRVFRP&OLHQWHV
$,)56IRLHPLWLGDHPPDLRGHDOWHUDGDHPDEULOGHHHVWDEHOHFHXPPRGHOR
GHFLQFRHWDSDVSDUDFRQWDELOL]DomRGDVUHFHLWDVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV'H
DFRUGRFRPD,)56DUHFHLWDpUHFRQKHFLGDSRUXPYDORUTXHUHIOHWHDFRQWUDSDUWLGDD
TXHXPDHQWLGDGHHVSHUDWHUGLUHLWRHPWURFDGHWUDQVIHUrQFLDGHVHUYLoRVSDUDXPFOLHQWH
$QRYDQRUPDSDUDUHFHLWDVXEVWLWXLUiWRGRVRVUHTXLVLWRVDWXDLVGHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
GHDFRUGRFRPDV,)56
$DSOLFDomRpH[LJLGDSDUDSHUtRGRVDQXDLVFRPLQtFLRDSDUWLUGHGHMDQHLURGH2
,)56  HOLPLQD D REULJDWRULHGDGH GH VH FRQVLGHUDU R FRPSRQHQWH GH ILQDQFLDPHQWR
VLJQLILFDWLYRVRPHQWHSDUDFRQWUDWRVFRPSUD]RVXSHULRUDGR]HPHVHVHPUHODomRDRFiOFXOR
GH$93 DMXVWHDYDORUSUHVHQWH (PD&RPSDQKLDUHDOL]RXXPDDYDOLDomRSUHOLPLQDU
GD,)56TXHIRLFRQWLQXDGDFRPXPDDQiOLVHPDLVGHWDOKDGDFRQFOXtGDHP
$ &RPSDQKLD DWXDQDSUHVWDomR GHVHUYLoRV HGXFDFLRQDLVGHWRGRV RVQtYHLV LQFOXLQGR D
HGLomRGHPDWHULDLVGLGiWLFRVOLYURVHGHPDLVDWLYLGDGHVFRUUHODWDV
D  9HQGDGHEHQV
3DUDFRQWUDWRVFRPFOLHQWHVHPTXHJHUDOPHQWHVHHVSHUDDYHQGDGHPDWHULDLVGLGiWLFRVD
DGRomRGD,)56QmRGHYHUiWHULPSDFWRQDUHFHLWDHQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLD
E  &RQWUDSUHVWDomRYDULiYHO
$OJXQV FRQWUDWRV FRP FOLHQWHV RIHUHFHP GLUHLWR j GHYROXomR GD PDWULFXODPHQVDOLGDGH
SDUFLDOFRQIRUPHFRQWUDWRRXGHVFRQWRVFRPHUFLDLV
$WXDOPHQWHD &RPSDQKLD UHFRQKHFH D UHFHLWD GH VHUYLoRV PHQVXUDGRV DR YDORU MXVWR GD
FRQWUDSUHVWDomR UHFHELGD RX D UHFHEHU OtTXLGD GH UHWRUQRV H VXEYHQo}HV H GHVFRQWRV
FRPHUFLDLV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
F  3UHVWDomRGHVHUYLoRV
'HDFRUGRFRPD,)56DDORFDomRGDUHFHLWDGHVHUYLoRVVHUiHIHWXDGDFRPEDVHQRV
FRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVHGXFDFLRQDLVLQGLYLGXDLV
$&RPSDQKLDFRQFOXLXTXHRVVHUYLoRVVmRDWHQGLGRVDRORQJRGRWHPSRGDGRTXHRFOLHQWH
VLPXOWDQHDPHQWH UHFHEH H FRQVRPH RV EHQHItFLRV IRUQHFLGRV SHOD &RPSDQKLD
&RQVHTXHQWHPHQWH GH DFRUGR FRP D ,)56  D &RPSDQKLD FRQWLQXDULD D UHFRQKHFHU D
UHFHLWDGHVVHVFRQWUDWRVGHVHUYLoRVFRPSRQHQWHVGHVHUYLoRVGHFRQWUDWRVDJUXSDGRVDR
ORQJRGRWHPSRHPYH]ID]rORGHIRUPDSRQWXDO
'HVVDIRUPDTXDQGRGDDGRomRGD,)56D&RPSDQKLDQmRWHUiLPSDFWRUHOHYDQWHQR
UHJLVWURGRFRQWDVDUHFHEHU
G  $GLDQWDPHQWRVUHFHELGRVGHFOLHQWHV
*HUDOPHQWHD&RPSDQKLDUHFHEHDGLDQWDPHQWRVVRPHQWHGHFXUWRSUD]RGHVHXVFOLHQWHV
'H DFRUGR FRP D SROtWLFD FRQWiELO DWXDOD &RPSDQKLD DSUHVHQWD UHIHULGRV DGLDQWDPHQWRV
FRPR5HFHLWDGLIHULGDQDUXEULFDSDVVLYRFLUFXODQWHQREDODQoRSDWULPRQLDO
'H DFRUGR FRP D ,)56  D &RPSDQKLD GHYH GHWHUPLQDU VH H[LVWH XP FRPSRQHQWH GH
ILQDQFLDPHQWR VLJQLILFDWLYR HP VHXV FRQWUDWRV $ &RPSDQKLD FRQFOXLX TXH QmR Ki XP
FRPSRQHQWHGHILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYRQHVVHVFRQWUDWRV
H  ([LJrQFLDVGHDSUHVHQWDomRHGLYXOJDomR
$VH[LJrQFLDVGHDSUHVHQWDomRHGLYXOJDomRQD,)56VmRPDLVGHWDOKDGDVGRTXHQDV
,)56 HP YLJRU UHSUHVHQWDP XPD PXGDQoDVLJQLILFDWLYD FRP UHODomR j SUiWLFD HPYLJRU H
DXPHQWDP VLJQLILFDWLYDPHQWH R YROXPH GH GLYXOJDo}HV H[LJLGDV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD(PD&RPSDQKLDFRQWLQXRXDWHVWDUVLVWHPDVDGHTXDGRV
FRQWUROHV LQWHUQRV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV QHFHVViULRV SDUD FROHWDU H GLYXOJDU DV
LQIRUPDo}HVQHFHVViULDV
$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDYDOLRXRVLPSDFWRVGDDGRomRGR,)56HHQWHQGHTXH
QmRWHUmRLPSDFWRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 3ROtWLFDVFRQWiEHLVFRQWLQXDomR
,)562SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
$,)56 &3& 5 2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO IRLHPLWLGDHPMDQHLURGH
HVXEVWLWXLD,$62SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOD,)5,&&RPRGHWHUPLQDU
VHXPDFRUGRFRQWpPXPDUUHQGDPHQWRR6,&$UUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLV±,QFHQWLYRV
 H R 6,& $YDOLDomR GD VXEVWkQFLD GH WUDQVDo}HV HQYROYHQGR D IRUPD OHJDO GH
DUUHQGDPHQWR $ ,)56  HVWDEHOHFH RV SULQFtSLRV SDUD R UHFRQKHFLPHQWR PHQVXUDomR
DSUHVHQWDomRHHYLGHQFLDomRGHDUUHQGDPHQWRVHH[LJHTXHRVDUUHQGDWiULRVFRQWDELOL]HP
WRGRV RV DUUHQGDPHQWRV VRE XP ~QLFR PRGHOR QR EDODQoR SDWULPRQLDO VHPHOKDQWH j
FRQWDELOL]DomRGHDUUHQGDPHQWRVILQDQFHLURVVHJXQGRD,$6
$ QRUPD LQFOXL GXDV LVHQo}HV GH UHFRQKHFLPHQWR SDUD DUUHQGDWiULRV ± DUUHQGDPHQWRV GH
DWLYRV GH ³EDL[R YDORU´ SRU H[HPSOR FRPSXWDGRUHV SHVVRDLV  H DUUHQGDPHQWRV GH FXUWR
SUD]R RXVHMDFRPSUD]RGHDUUHQGDPHQWRGHPHVHVRXPHQRV 1DGDWDGHLQtFLRGH
XP FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR R DUUHQGDWiULR UHFRQKHFHUi XP SDVVLYR UHODWLYR DRV
SDJDPHQWRV GH DUUHQGDPHQWR LVWR p XP SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR  H XP DWLYR TXH
UHSUHVHQWDRGLUHLWRGHXWLOL]DURDWLYRVXEMDFHQWHGXUDQWHRSUD]RGHDUUHQGDPHQWR RXVHMD
RDWLYRGHGLUHLWRGHXVR 2VDUUHQGDWiULRVVHUmRREULJDGRVDUHFRQKHFHUVHSDUDGDPHQWHD
GHVSHVDGHMXURVVREUHRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHDGHVSHVDGHGHSUHFLDomRVREUHRDWLYR
GHGLUHLWRGHXVR2VDUUHQGDWiULRVWDPEpPGHYHUmRUHDYDOLDURSDVVLYRGRDUUHQGDPHQWRQD
RFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRVHYHQWRV SRUH[HPSORXPDPXGDQoDQRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR
XPDPXGDQoDQRVSDJDPHQWRVIXWXURVGRDUUHQGDPHQWRFRPRUHVXOWDGRGDDOWHUDomRGHXP
tQGLFH RX WD[D XVDGD SDUD GHWHUPLQDU WDLV SDJDPHQWRV  (P JHUDO R DUUHQGDWiULR LUi
UHFRQKHFHURYDORUGDUHDYDOLDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFRPRXPDMXVWHGRDWLYRGH
GLUHLWRGHXVR
1mR Ki DOWHUDomR VXEVWDQFLDO QD FRQWDELOL]DomR GR DUUHQGDGRU FRP EDVH QD ,)56  HP
UHODomR j FRQWDELOL]DomR DWXDO GH DFRUGR FRP D ,$6  2V DUUHQGDGRUHV FRQWLQXDUmR D
FODVVLILFDUWRGRVRVDUUHQGDPHQWRVGHDFRUGRFRPRPHVPRSULQFtSLRGHFODVVLILFDomRGD,$6
GLVWLQJXLQGRHQWUHGRLVWLSRVGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
$,)56WDPEpPH[LJHTXHRVDUUHQGDWiULRVHRVDUUHQGDGRUHVIDoDPGLYXOJDo}HVPDLV
DEUDQJHQWHVGRTXHDVSUHYLVWDVQD,$6
$ ,)56  HQWUD HP YLJRU SDUD SHUtRGRV DQXDLV LQLFLDGRV HP  GH MDQHLUR GH  2
DUUHQGDWiULRSRGHRSWDUSHODDGRomRGDQRUPDXWLOL]DQGRDUHWURVSHFWLYDFRPSOHWDRXXPD
DERUGDJHP PRGLILFDGD GD UHWURVSHFWLYD $V SURYLV}HV WUDQVLWyULDV GD QRUPD SHUPLWHP
GHWHUPLQDGDVLVHQo}HV
(PD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVDYDOLDUmRRHIHLWRSRWHQFLDOGD,)56QDVVXDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV
$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVUHTXHUHPTXH
D $GPLQLVWUDomR IDoD MXOJDPHQWRV HVWLPDWLYDV H DGRWH SUHPLVVDV TXH DIHWDP RV YDORUHV
DSUHVHQWDGRVGHUHFHLWDVGHVSHVDVDWLYRVHSDVVLYRVHDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVEHPFRPRDV
GLYXOJDo}HVGHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHV
$VSULQFLSDLVSUHPLVVDVUHODWLYDVDIRQWHVGHLQFHUWH]DQDVHVWLPDWLYDVIXWXUDVHRXWUDVLPSRUWDQWHV
IRQWHVGHLQFHUWH]DHPHVWLPDWLYDVQDGDWDGREDODQoRHQYROYHQGRULVFRVTXHSRGHPFDXVDUXP
DMXVWHVLJQLILFDWLYRQRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVHSDVVLYRVQRSUy[LPRH[HUFtFLRILQDQFHLURHVWmR
UHODFLRQDGRVDVHJXLU
3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV
8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOH[LVWHTXDQGRRYDORUFRQWiELOGHXPDWLYRRXXQLGDGH
JHUDGRUD GHFDL[DH[FHGHRVHXYDORU UHFXSHUiYHOR TXDOp RPDLRU HQWUHRYDORUMXVWRPHQRV
FXVWRVGHYHQGDHRYDORUHPXVR2FiOFXORGRYDORUMXVWRPHQRVFXVWRVGHYHQGDVpEDVHDGRHP
LQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVGHWUDQVDo}HVGHYHQGDGHDWLYRVVLPLODUHVRXSUHoRVGHPHUFDGRPHQRV
FXVWRVDGLFLRQDLVSDUDGHVFDUWDURDWLYR2FiOFXORGRYDORUHPXVRpEDVHDGRQRPRGHORGHIOX[R
GHFDL[DGHVFRQWDGR2VIOX[RVGHFDL[DGHULYDPGRRUoDPHQWRSDUDRVSUy[LPRVFLQFRDQRVHQmR
LQFOXHPDWLYLGDGHVGHUHRUJDQL]DomRFRPDVTXDLVD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVDLQGDQmR
WHQKDPVHFRPSURPHWLGRRXLQYHVWLPHQWRVIXWXURVVLJQLILFDWLYRVTXHPHOKRUDUmRDEDVHGHDWLYRV
GDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DREMHWRGHWHVWH2YDORUUHFXSHUiYHOpVHQVtYHOjWD[DGHGHVFRQWR
XWLOL]DGDQRPpWRGRGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGREHPFRPRDRVUHFHELPHQWRVGHFDL[DIXWXURV
HVSHUDGRVHjWD[DGHFUHVFLPHQWRXWLOL]DGDSDUDILQVGHH[WUDSRODomR
9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
2YDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDWLYRVHSDVVLYRVTXHQmRVmRQHJRFLDGRVHPPHUFDGRV
DWLYRV p GHWHUPLQDGR PHGLDQWH R XVR GH WpFQLFDV GH DYDOLDomR LQFOXLQGR R PpWRGR GH IOX[R GH
FDL[DGHVFRQWDGR$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVXWLOL]DPVHXMXOJDPHQWRSDUDHVFROKHURV
GDGRV H SUHPLVVDV XWLOL]DGRV QHVWDV DYDOLDo}HV 0XGDQoDV QDV SUHPLVVDV VREUH HVVHV IDWRUHV
SRGHPDIHWDURYDORUMXVWRDSUHVHQWDGRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
3URYLV}HVSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
$ &RPSDQKLD HRX VXDV FRQWURODGDV UHFRQKHFHP SURYLVmR SDUD FDXVDV FtYHLV WULEXWiULDV H
WUDEDOKLVWDV$DYDOLDomRGDSUREDELOLGDGHGHSHUGDLQFOXLDDYDOLDomRGDVHYLGrQFLDVGLVSRQtYHLV
DKLHUDUTXLDGDVOHLVDVMXULVSUXGrQFLDVGLVSRQtYHLVDVGHFLV}HVPDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLVHVXD
UHOHYkQFLDQRRUGHQDPHQWRMXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDVFRQWLQXDomR
$VSURYLV}HVVmR UHYLVDGDVHDMXVWDGDV SDUD OHYDUHPFRQWD DOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVWDLV
FRPR SUD]R GH SUHVFULomR DSOLFiYHO FRQFOXV}HV GH LQVSHo}HV ILVFDLV RX H[SRVLo}HV DGLFLRQDLV
LGHQWLILFDGDVFRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGHWULEXQDLV
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGLUHWDVHLQGLUHWDVHVWmRVXMHLWDVQRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRV
DILVFDOL]Do}HVSURFHVVRVMXGLFLDLVHSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVHPPDWpULDVFtYHOWULEXWiULD
WUDEDOKLVWDDPELHQWDOVRFLHWiULDHGLUHLWRGRFRQVXPLGRUHQWUHRXWUDV'HSHQGHQGRGRREMHWRGDV
LQYHVWLJDo}HVVREUHRVSURFHVVRVMXGLFLDLVRXSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDVLQGHSHQGHQWHGRUHVSHFWLYRUHVXOWDGRILQDO
&RQIRUPHH[SRVWRQmRpSRVVtYHOJDUDQWLUTXHHVWDVDXWRULGDGHVQmRDXWXDUmRD&RPSDQKLDH
VXDVFRQWURODGDVQHPTXHHVWDVDXWXDo}HVQmRVHFRQYHUWHUmRHPSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVH
SRVWHULRUPHQWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVWDPSRXFRRUHVXOWDGRILQDOWDQWRGRVHYHQWXDLVSURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRVTXDQWRGRVMXGLFLDLV
7ULEXWRV
'DGRRDPSORDVSHFWRGHUHODFLRQDPHQWRVGHQHJyFLRVEHPFRPRDQDWXUH]DGHORQJRSUD]RHD
FRPSOH[LGDGHGRVLQVWUXPHQWRVFRQWUDWXDLVH[LVWHQWHVGLIHUHQoDVHQWUHRVUHVXOWDGRVUHDLVHDV
SUHPLVVDVDGRWDGDVRXIXWXUDVPXGDQoDVQHVVDVSUHPLVVDVSRGHULDPH[LJLUDMXVWHVIXWXURVQD
UHFHLWD H GHVSHVD GH WULEXWRV Mi UHJLVWUDGD $ &RPSDQKLD HRX VXDV FRQWURODGDV FRQVWLWXHP
SURYLV}HV FRP EDVH HP HVWLPDWLYDV FDEtYHLV SDUD SRVVtYHLV FRQVHTXrQFLDV GH DXGLWRULDV SRU
SDUWHGDVDXWRULGDGHVILVFDLVGDVUHVSHFWLYDVMXULVGLo}HVHPTXHRSHUD2YDORUGHVVDVSURYLV}HV
EDVHLDVH HP YiULRV IDWRUHV FRPR H[SHULrQFLD GH DXGLWRULDV ILVFDLV DQWHULRUHV H LQWHUSUHWDo}HV
GLYHUJHQWHV GRV UHJXODPHQWRV WULEXWiULRV SHOD HQWLGDGH WULEXWiYHO H SHOD DXWRULGDGH ILVFDO
UHVSRQViYHO
(VVDVGLIHUHQoDVGHLQWHUSUHWDomRSRGHPVXUJLUQXPDDPSODYDULHGDGHGHDVVXQWRVGHSHQGHQGR
GDVFRQGLo}HVYLJHQWHVQRUHVSHFWLYRGRPLFtOLRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWURODGRUD
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7RWDO





&RQVROLGDGR














(TXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRPDQWLGRVFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHUDFRPSURPLVVRVGHFDL[DGHFXUWR
SUD]RHQmRSDUDLQYHVWLPHQWRRXRXWURVILQVVHQGRTXHD&RPSDQKLDFRQVLGHUDHTXLYDOHQWHVGH
FDL[DXPDDSOLFDomRILQDQFHLUDGHFRQYHUVLELOLGDGHLPHGLDWDHPXPPRQWDQWHFRQKHFLGRGHFDL[D
HHVWDQGRVXMHLWDDXPLQVLJQLILFDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORU

 &RQWDVDUHFHEHU
&RQWURODGRUD


0HQVDOLGDGHV
&UpGLWRXQLYHUVLWiULR
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3URYLVmRSDUDFUpGLWRVGH
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D  &RUUHVSRQGHjVPHQVDOLGDGHVDUHFHEHUGRVDOXQRVSURYHQLHQWHVGDSUHVWDomRGHVHUYLoRV
GDDWLYLGDGHGHHQVLQR
E  &RPSUHHQGH DV PHQVDOLGDGHV D UHFHEHU REMHWR GH ILQDQFLDPHQWR PHGLDQWH RV SURJUDPDV
GLVSRQtYHLVQD&RQWURODGRUDHVXDVFRQWURODGDV
),(6 )XQGRGH)LQDQFLDPHQWR(VWXGDQWLO HVWmRUHSUHVHQWDGDVSHORVFUpGLWRVHGXFDFLRQDLV
FXMRVILQDQFLDPHQWRVIRUDPFRQWUDWDGRVSHORVDOXQRVMXQWRD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO&()
RX%DQFRGR%UDVLOHR)XQGR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWRGD(GXFDomR)1'(VHQGRRV
UHFXUVRVILQDQFHLURVUHSDVVDGRVPHQVDOPHQWHSHOD&()H%DQFRGR%UDVLOHPFRQWDFRUUHQWH
EDQFiULDHVSHFtILFD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
2 UHIHULGRPRQWDQWHWHP VLGRXWLOL]DGRSDUDSDJDPHQWRGDVFRQWULEXLo}HV SUHYLGHQFLiULDV H
WULEXWRVIHGHUDLVEHPFRPRFRQYHUWLGRVHPFDL[DSRUPHLRGHOHLO}HVGHWtWXORVGR7HVRXUR
1DFLRQDO
$&RPSDQKLDFRQVWLWXLSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDSDUDRVYDORUHVJHUDGRV
QD PRGDOLGDGH ),(6 GH DFRUGR FRP DV HVWLPDWLYDV GH SHUGD DVVRFLDGDV DRV DOXQRV
FRQWHPSODGRVSHORSURJUDPD$&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUXPDSDUFHODGHXPDHYHQWXDO
LQDGLPSOrQFLDGRDOXQRSDUDFRPR)1'(GHDFRUGRFRPDPRGDOLGDGHGHFRQWUDWRFHOHEUDGR
3DUDRVFRQWUDWRVFRPILDGRUD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUGHHYHQWXDOLQDGLPSOrQFLD
GR DOXQR 3DUD RV FRQWUDWRV JDUDQWLGRV SHOR )XQGR GH *DUDQWLD GH 2SHUDo}HV GH &UpGLWR
(GXFDWLYD)*('8&D&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUGDLQDGLPSOrQFLDSDUDRVFRQWUDWRV
DVVLQDGRVDQWHVGHGHDEULOGHHGHSDUDRVFRQWUDWRVDVVLQDGRVDSyVHVWDGDWD
(P GH]HPEUR GH  R 0LQLVWpULR GD (GXFDomR H &XOWXUD  0(& GHILQLX DV SRUWDULDV
QRUPDWLYDVQHQTXHPRGLILFDPSULQFLSDOPHQWHRIOX[RGHSDJDPHQWRVjVLQVWLWXLo}HV
HGXFDFLRQDLV UHGX]LQGR D TXDQWLGDGH DQXDO GH UHSDVVHV SHOR 0(& DOpP GH LPSRU QRYDV
UHJUDVGHSRQWXDomRPtQLPDVREUHR([DPH1DFLRQDOGR(QVLQR0pGLR±(1(0SDUDRVDOXQRV
LQJUHVVDQWHVDSDUWLUGHPDUoRGH
F  5HIHUHPVHDPHQVDOLGDGHVUHQHJRFLDGDVDFUHVFLGDVGHMXURVHDWXDOL]DomRPRQHWiULDSHORV
tQGLFHV FRQWUDWXDLV UHJLVWUDGRV SHOR UHJLPH GH FRPSHWrQFLD 7DLV UHQHJRFLDo}HV RFRUUHP
SULQFLSDOPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHVSUpGDWDGRVHFDUW}HVGHFUpGLWR
G  $ &RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQVWLWXHP SURYLVmR SDUDFUpGLWRV GH OLTXLGDomRGXYLGRVD
HP PRQWDQWH FRQVLGHUDGR VXILFLHQWH SHOD $GPLQLVWUDomR SDUD FREULU HYHQWXDLV SHUGDV QD
UHDOL]DomRGDVPHQVDOLGDGHVQHJRFLDo}HVDUHFHEHUHRXWURVDWLYRVDUHFHEHUFRQVLGHUDQGR
HYLGrQFLDVREMHWLYDVGHSHUGDLQFRUULGD$HYLGrQFLDREMHWLYDGHSHUGDpREVHUYDGDQDDQiOLVH
GRV SHUFHQWXDLV KLVWyULFRV tQGLFHV  GH UHFXSHUDomR GH YDORUHV DEHUWRV FRQVLGHUDQGR R
SHUtRGRGHPDWXUDomRQDFDUWHLUDGHFOLHQWHVHDLQDGLPSOrQFLDGRSHUtRGR$&RPSDQKLDH
VXDVFRQWURODGDVFRQVWLWXHPSURYLVmRLQWHJUDOSDUDRVWtWXORVYHQFLGRVDFLPDGHGLDV
$PRYLPHQWDomRGDSURYLVmRSDUDFUpGLWRVSDUDOLTXLGDomRGXYLGRVDHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU
&RQWURODGRUD &RQVROLGDGR
6DOGRVHP
&RQVWLWXLo}HVGHSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
%DL[DSDUDSHUGDV
6DOGRVHP 
&RQVWLWXLo}HVGHSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
%DL[DSDUDSHUGDV
6DOGRVHP
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
$FRPSRVLomRGRVYDORUHVDUHFHEHUSRULGDGHGHYHQFLPHQWRpDSUHVHQWDGDDVHJXLU



&RQWURODGRUD





$YHQFHU
&UpGLWRXQLYHUVLWiULR
0HQVDOLGDGHDUHFHEHU
$FRUGRVHPDQGDPHQWR
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU





















9HQFLGRV
$WpGLDV
$FLPDGHGLDV













7RWDO










$YHQFHU
&UpGLWRXQLYHUVLWiULR
0HQVDOLGDGHVDUHFHEHU
$FRUGRVHPDQGDPHQWR
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
9HQFLGRV
$WpGLDV
$FLPDGHGLDV
7RWDO

&RQVROLGDGR









































2XWURVFUpGLWRV
&RQWURODGRUD


&RQWDVDUHFHEHUGH
YHQGDGHLPyYHO D
$GLDQWDPHQWRV
2XWURVFUpGLWRV
7RWDO






&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH




&RQVROLGDGR

























D  5HIHUH VH D FRPSURPLVVR GH FRPSUD H YHQGD FHOHEUDGR HP  GH PDUoR GH  SHOD
FRQWURODGDLQGLUHWD&HXQVSFRP D0RWUL]3DUWLFLSDo}HV/WGD2VYDORUHV DFXVWRGRLPyYHOH
PDLVYDOLDIRUDPEDL[DGRVHUHFRQKHFLGRVGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
GHTXHWUDWDPR&3&GLYXOJDGRVQDQRWDH[SOLFDWLYD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

 ,QYHVWLPHQWRV
D  &RPSRVLomRGRVLQYHVWLPHQWRV
&RQWURODGRUD



&RQVROLGDGR



6RFLHGDGH&tYLOGH(GXFDomRH&XOWXUDGR/LWRUDO1RUWH/WGD 0yGXOR
&HQWURGH(QVLQR8QLILFDGRGR'LVWULWR)HGHUDO/WGD 8')
6RF(GXF&LGDGHGH6mR3DXOR/WGD 8QLFLG
$&()6$ 8QLIUDQ

























ÈJLRQmRLQFRUSRUDGRJHUDGRQDDTXLVLomRGD0yGXOR
ÈJLRQmRLQFRUSRUDGRJHUDGRQDDTXLVLomRGD8')
ÈJLRQmRLQFRUSRUDGRJHUDGRQDDTXLVLomRGD8QLFLG
ÈJLRQmRLQFRUSRUDGRJHUDGRQDDTXLVLomRGD8QLIUDQ
































































8QLIUDQ


7RWDO


$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDOQD0yGXOR
$XPHQWRGHFDSLWDOQD³0yGXOR´
$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDOQD8QLIUDQ
7RWDO
$FHUYR+LVWyULFR
7RWDO

E  0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
(IHLWROtTXLGRGDFRPELQDomRGHQHJyFLRV L
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOWRWDO
$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWDGHFDSLWDO

0yGXOR


8')


8QLFLG


































'LVWULEXLomRGHOXFURV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH










(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
(IHLWROtTXLGRGDFRPELQDomRGHQHJyFLRV L
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOWRWDO









$GLDQWDPHQWRSDUD IXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO
$XPHQWRGHFDSLWDO
'LVWULEXLomRGHOXFURV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH















































L (IHLWRGDVDPRUWL]Do}HVGRVLQWDQJtYHLVLGHQWLILFDGRVTXDQGRGDFRPELQDomRGHQHJyFLRVHUHFRQKHFLGDVQD
IRUPDGHDMXVWHjHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOQD&RPSDQKLD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
F  6XPiULRGREDODQoRSDWULPRQLDOHGDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGDVFRQWURODGDVGLUHWDV
0yGXOR
GH3DUWLFLSDomR

GHGH]HPEURGH
8')
8QLFLG

8QLIUDQ









$WLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR

















3DVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

















































5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R

0yGXOR
GH3DUWLFLSDomR

GHGH]HPEURGH 
8')
8QLFLG

8QLIUDQ









$WLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR

















3DVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

















































5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R
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7D[D
GHSUHFLDomR





D



&XVWR












'HSUHFLDomR ,PRELOL]DGR
DFXPXODGD
OtTXLGR
















&XVWR












'HSUHFLDomR ,PRELOL]DGR
DFXPXODGD
OtTXLGR















D  %HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURVUHIHUHPVHDRVJDVWRVFRPUHIRUPDVQRVFDPSLQRVTXDLVRVLPyYHLVVmRDOXJDGRV$DPRUWL]DomRGHVWDVEHQIHLWRULDVHVWiVHQGRUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPR
SUD]RSUHYLVWRQRUHVSHFWLYRFRQWUDWRGHORFDomRDWD[DpGHDDRDQRVHQGRHVWHPHQRUGRTXHDYLGD~WLOGDEHQIHLWRULD

$FHUYRELEOLRJUiILFR
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDV
2XWUDV,PRELOL]Do}HV

D  &RQWURODGRUD

 ,PRELOL]DGR

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
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D




7D[D
GHSUHFLDomR


























&XVWR







'HSUHFLDomR
DFXPXODGD















,PRELOL]DGR
OtTXLGR















&XVWR


















'HSUHFLDomR
DFXPXODGD















,PRELOL]DGR
OtTXLGR

D  %HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURVUHIHUHPVHDRVJDVWRVFRPUHIRUPDVQRVFDPSLQRVTXDLVRVLPyYHLVVmRDOXJDGRV$DPRUWL]DomRGHVWDVEHQIHLWRULDVHVWiVHQGRUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPR
SUD]RSUHYLVWRQRUHVSHFWLYRFRQWUDWRGHORFDomRDWD[DpGHDDRDQRVHQGRHVWHPHQRUGRTXHDYLGD~WLOGDEHQIHLWRULD

7HUUHQRV
(GLILFDo}HV
$FHUYRELEOLRJUiILFR
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDV
,PRELOL]Do}HVHPDQGDPHQWR
3URSULHGDGHGH DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
2XWUDV,PRELOL]Do}HV

&RQVROLGDGR

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
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6XEWRWDO

















$GLo}HV











$GLo}HV

'HSUHFLDomR
$FHUYRELEOLRJUiILFR
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHVGH WHUFHLURV
2XWUDVLPRELOL]Do}HV

6DOGRVHP




6XEWRWDO

&RQWURODGRUD0RYLPHQWDomR









6DOGRVHP


&XVWR
$FHUYRELEOLRJUiILFR
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHVGHWHUFHLURV
2XWUDVLPRELOL]Do}HV

&RQWURODGRUD±0RYLPHQWDomR

D  &RQWURODGRUD


















%DL[DV








%DL[DV













5HFODV












5HFODV

$GHPRQVWUDomRGDPRYLPHQWDomRLPRELOL]DGDQRVH[HUFtFLRV













7UDQVI











7UDQVI

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$













6DOGRVHP












6DOGRVHP














$GLo}HV











$GLo}HV











7UDQVI

























%DL[DV7UDQVI












%DL[DV













6DOGRVHP












6DOGRHP
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7RWDO






























$GLo}HV


















6DOGRVHP
 $GLo}HV















6DOGRVHP


'HSUHFLDomR
7HUUHQRV
3UpGLRV
$FHUYRELEOLRJUiILFR
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHVGHWHUFHLURV
3URSULHGDGHGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
2XWUDVLPRELOL]Do}HV
6XEWRWDO

&RQVROLGDGR0RYLPHQWDomR

6XEWRWDO

&XVWR
7HUUHQRV
3UpGLRV
$FHUYRELEOLRJUiILFR
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
,QVWDODo}HV
%HQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHVGHWHUFHLURV
,PRELOL]Do}HVHPDQGDPHQWR
3URSULHGDGHGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
2XWUDVLPRELOL]Do}HV

&RQVROLGDGR0RYLPHQWDomR

E  &RQVROLGDGR















%DL[DV















%DL[DV















5HFODVVLI















5HFODVVLI















6DOGRVHP






























6DOGRVHP
7UDQVI  















7UDQVI

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
















$GLo}HV















$GLo}HV






















7UDQVI














%DL[DV 7UDQVI














%DL[DV




























6DOGRVHP
















6DOGRVHP


&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
$UUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVILQDQFHLURV
2YDORUFRQWiELOGRLPRELOL]DGRPDQWLGRVREFRPSURPLVVRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLUR
HPGHGH]HPEURGHHUDGH5 GHGH]HPEURGH5 +RXYHUDP
DGLo}HVDRLPRELOL]DGRGXUDQWHRH[HUFtFLRQRYDORUGH5 GHGH]HPEURGH5
 GHLWHQVVREFRPSURPLVVRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLURTXHVmRJDUDQWLGRVSHORV
SUySULRVEHQVREMHWRGRVFRQWUDWRV
$EDL[RpDSUHVHQWDGDDPRYLPHQWDomRGRVVDOGRVGHDWLYRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOILQDQFHLUR
6DOGRDQWHULRU
 $GLomR
 %DL[DDGLomR
 $PRUWL]DomR
 %DL[DGHSUHFLDomR
6DOGRILQDO

















 ,QWDQJtYHO
D  &RQWURODGRUD

'HVFULomR
6RIWZDUHV


WD[DGH
DPRUWL]DomR &XVWR $PRUWL]DomR /tTXLGR
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&XVWR $PRUWL]DomR /tTXLGR









&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
E  &RQVROLGDGR

'HVFULomR
ÈJLRV
0yGXOR D
8') D
8QLFLG D
8QLIUDQ D
)$66 D
&ROpJLR6mR6HEDVWLmR D
&(8163 D


WD[DGH
DPRUWL]DomR &XVWR $PRUWL]DomR /tTXLGR

2XWURVLQWDQJtYHLV
6RIWZDUH
8QLFLG
0DUFD8QLFLG
&DUWHLUDGHDOXQRV*UDGXDomR
&DUWHLUDGHDOXQRV±2XWURV
3yORVGHHQVLQR
/LFHQoDV0(&±0HGLFLQD
8QLIUDQ
0DUFD8QLIUDQ
&DUWHLUDGHDOXQRV*UDGXDomR
&DUWHLUDGHDOXQRV±2XWURV
3yORVGHHQVLQR
/LFHQoDV0(&±0HGLFLQD
)$66
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmR&RQFRUUrQFLD
&ROpJLR6mR6HEDVWLmR
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmR&RQFRUUrQFLD
&(8163
0DUFD
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD


&XVWR $PRUWL]DomR /tTXLGR

E
E
E
E
E
E
E

















































DD









 



DD
DD
DD
DD
E

























 











DD
DD
DD
DD
E
























 











DD
DD



















DD
DD



















DD
DD
DD





















 

 





  

D  ÈJLRSURYHQLHQWHGDVDTXLVLo}HVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV(PDWHQGLPHQWRDR,&3&RVDOGRQD&RQWURODGRUDHVWiUHJLVWUDGRQDUXEULFD³,QYHVWLPHQWRV´
E  $WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGD

$GHPRQVWUDomRGDPRYLPHQWDomRGRLQWDQJtYHOpGHVFULWRDEDL[R
D  &RQWURODGRUD
0RYLPHQWDomR
&XVWR
6RIWZDUH
$PRUWL]DomR
6RIWZDUH
7RWDO

WD[D
DPRUWL]DomR

6DOGRVHP


$GLo}HV

DD





DD
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%DL[DV






6DOGRVHP


$GLo}HV











%DL[DV






6DOGRVHP







&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
E  &RQVROLGDGR
6DOGRVHP


5HFODVVLILFDomR $GLo}HV

































































$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD
8QLIUDQ
0DUFD8QLIUDQ
&DUWHLUDGH$OXQRV*UDGXDomR
&DUWHLUDGH$OXQRV2XWURV
3yORVGH(QVLQR
/LFHQoDV0(&0HGLFLQD

















































$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD8QLFLG
0DUFD8QLFLG
&DUWHLUDGH$OXQRV*UDGXDomR
&DUWHLUDGH$OXQRV2XWURV
3yORVGH(QVLQR
/LFHQoDV0(&0HGLFLQD

















































$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±)$66
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD

























$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±
&ROpJLR6mR6HEDVWLmR
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD













































































0RYLPHQWDomR

%DL[DV

6DOGRVHP


$GLo}HV

%DL[DV

6DOGRVHP


&XVWR
ÈJLR
0yGXOR
8')
8QLFLG
8QLIUDQ
)$66
&ROpJLR6mR6HEDVWLmR
&(8163

$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±
&(8163
0DUFD
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD
6RIWZDUHV
7RWDOGR&XVWR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

&RQVROLGDGR0RYLPHQWDomR
$PRUWL]DomR
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD8QLFLG
0DUFD8QLFLG
&DUWHLUDGHDOXQRV*UDGXDomR
&DUWHLUDGHDOXQRV2XWURV
3yORVGHHQVLQR
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD8QLIUDQ
0DUFD8QLIUDQ
&DUWHLUDGHDOXQRV  *UDGXDomR
&DUWHLUDGHDOXQRV2XWURV
3yORVGHHQVLQR
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±)$66
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD± &ROpJLR
6mR6HEDVWLmR
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD
$ORFDomRGRSUHoRGHFRPSUD±&HXQVS
0DUFD
5HODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHV
&OiXVXODGHQmRFRQFRUUrQFLD
6RIWZDUHV
7RWDOGD$PRUWL]DomR
7RWDO

6DOGRVHP


5HFODVVLILFDo}HV $GLo}HV %DL[DV



















6DOGRVHP


$GLo}HV

%DL[DV

6DOGRVHP




















































































































































































2VDWLYRVFODVVLILFDGRVFRPR³6RIWZDUH´FRUUHVSRQGHPjDTXLVLomRHFXVWRVGHLPSOHPHQWDomRGH
VRIWZDUHVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVXDWD[DGHDPRUWL]DomRpIL[DGDHP
DQXDLV SDUDDTXLVLo}HVGHVLVWHPDVGHVRIWZDUHVHPSUD]RGHYLJrQFLDHDQXDLVSDUD
DTXLVLo}HVGHVLVWHPDVGHVRIWZDUHFRPYLJrQFLDGHPHVHV
2ViJLRVJHUDGRVQDVDTXLVLo}HVVmRPHQVXUDGRVFRPRVHQGRRH[FHGHQWHGDFRQWUDSUHVWDomR
WUDQVIHULGDHPUHODomRDRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRV DWLYRV LGHQWLILFiYHLVDGTXLULGRVH SDVVLYRV
DVVXPLGRV 6HDFRQWUDSUHVWDomRIRUPHQRUGRTXHRYDORUMXVWRGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVD
GLIHUHQoDpUHFRQKHFLGDGLUHWDPHQWHQDGHPRQVWUDomRGRVUHVXOWDGRV
$SyV R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO R iJLR p PHQVXUDGR SHOR FXVWR GHGX]LGR GH TXDLVTXHU SHUGDV
DFXPXODGDVGHYDORUUHFXSHUiYHOÈJLRVHRXWURVDWLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGDQmRVmR
DPRUWL]DGRVSRUpPDSHUGDGHYDORUUHFXSHUiYHOpWHVWDGDSHORPHQRVDQXDOPHQWH
$VSDUFHODVGRViJLRVQmRDORFDGDVIRUDPLGHQWLILFDGDVDWUDYpVGHODXGRGHPHQVXUDomRGRYDORU
MXVWRGHDWLYRVDGTXLULGRVHSDVVLYRVDVVXPLGRVHDORFDomRGRSUHoRGHDTXLVLomRGRVQHJyFLRV
DGTXLULGRVFRQIRUPH&3& 5 &RPELQDomRGH1HJyFLRV
2YDORUGHOLFHQoD0(& 0LQLVWpULRGD(GXFDomR TXHIRLLGHQWLILFDGRFRPYLGD~WLOLQGHILQLGDGH
DFRUGRFRPHVWXGRSUHSDUDGRSRUHPSUHVDLQGHSHQGHQWHVHUiVXEPHWLGRWDPEpPDQXDOPHQWHj
DQiOLVHGHUHFXSHUDELOLGDGH WHVWHGH LPSDLUPHQW 
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
7HVWH GH UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO SDUD XQLGDGHV JHUDGRUDV GH FDL[D FRQWHQGR iJLR QDV
DTXLVLo}HVGHSDUWLFLSDo}HV
$ $GPLQLVWUDomR HIHWXRX D DQiOLVH GH UHFXSHUDELOLGDGH GH VHXV DWLYRV LQWDQJtYHLV GH YLGD ~WLO
LQGHILQLGD H QmR LGHQWLILFRX LPSDLUPHQW (P  GH GH]HPEUR GH  H  QmR H[LVWLD
QHFHVVLGDGHGHUHJLVWUDUTXDOTXHUSURYLVmRSDUDSHUGDHPVHXVDWLYRVLQWDQJtYHLV
$ &RPSDQKLD FRQVLGHUD FRPR 8QLGDGH *HUDGRUD GH &DL[D %XVLQHVV 8QLW  FDGD HQWLGDGH
H[LVWHQWHFRQIRUPHGLVSRVWRQRLWHPGR&3&
3ULQFLSDLVSUHPLVVDVXWLOL]DGDVQDVSURMHo}HVGHIOX[RVGHFDL[DGHVFRQWDGRV H
$VSULQFLSDLVSUHPLVVDVXWLOL]DGDVQRFiOFXORGRYDORUUHFXSHUiYHOVmRDWD[DPpGLDGHGHVFRQWR
HJDQKRGHPDUJHPDQXDOSHORSHUtRGRGHDQRVFRQIRUPHDEDL[R

7D[DPpGLD
ÈJLRQDDTXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HV GHGHVFRQWR

0yGXOR

8')

8QLFLG

8QLIUDQ

)$66

&ROpJLR6mR6HEDVWLmR

&(8163

9DORUUHVLGXDO
GRiJLRHP









7D[DPpGLD
GHGHVFRQWR








9DORUUHVLGXDO
GRiJLRHP









7D[DGHGHVFRQWR
$WD[DGHGHVFRQWRGDVXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[D 8*& pXPDWD[DDQWHVGRVWULEXWRVH
IRLHVWLPDGDEDVHDGDQDH[SHULrQFLDGD$GPLQLVWUDomRFRPRVDWLYRVGHVWDV8*&VHQDPpGLD
SRQGHUDGDGRFXVWRGHFDSLWDOGD&RPSDQKLD
7D[DGHFUHVFLPHQWR
)RL XWLOL]DGR XP SHUtRGR GH FLQFR DQRV QDV SURMHo}HV GRV IOX[RV GH FDL[D GDV 8*&V $
&RPSDQKLDDFUHGLWDVHUYLiYHORDOFDQFHGRVUHVXOWDGRVSURMHWDGRVSDUDSHUtRGRVVXSHULRUHV
D FLQFR DQRVGDGRVXD H[SHULrQFLD HFDSDFLGDGH GH JHVWmR QD LQWHJUDomR HH[SDQVmR GH
JHUDomRGHFDL[DGHXQLGDGHV DGTXLULGDVEHPFRPRQDVFDUDFWHUtVWLFDV HVSHFtILFDVTXH R
VHWRUSRVVXLFRPREDL[DSHQHWUDomRHDOWDVWD[DVGHFUHVFLPHQWRQRKLVWyULFRUHFHQWH
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
&UHVFLPHQWRGR(%,7'$SURMHWDGR
2(%,7'$SURMHWDGRHDSUHVHQWDGRHPEDVHVGHFUHVFLPHQWRFRPSRVWRDQXDOGRVSODQRVGH
QHJyFLRXWLOL]DGRVSDUDILQVGHDYDOLDomRGRYDORUUHFXSHUiYHOIRUDPEDVHDGRVQDH[SHULrQFLD
GD$GPLQLVWUDomRHDMXVWDGRSHORVVHJXLQWHVIDWRUHV
&UHVFLPHQWRGHUHFHLWDDWUDYpVGHLQVHUomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVUHSRVLFLRQDPHQWR
GHSUHoRVHFDSWDomRGHDOXQRVDGYLQGRVGHQRYDVSUDoDV
*DQKRV GH PDUJHP RSHUDFLRQDO FRPR SDUWLFLSDomR GD UHFHLWD DWUDYpV GD LQVHUomR GDV
PHOKRUHVSUiWLFDVGHJHVWmRJDQKRVGHHVFDODDWUDYpVGHUHQHJRFLDomRFRPIRUQHFHGRUHV
FRQWtQXD PDWXUDomR GRV FXUVRV QRV FDPSXV DGTXLULGRV H GHVHQYROYLPHQWRV GH QRYRV
SURGXWRVHVHUYLoRVFRPPDUJHQVPDLVHOHYDGDV
$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGDVSUHPLVVDV
$$GPLQLVWUDomRLGHQWLILFRXGXDVSUHPLVVDVSULQFLSDLVTXHVmRQ~PHURVGHDOXQRVHUHDMXVWH
GHPHQVDOLGDGHVSDUDDVTXDLVDOWHUDo}HVUD]RDYHOPHQWHSRVVtYHLVSRGHPDFDUUHWDUQRIDWR
GHRYDORUFRQWiELOVHUVXSHULRUDRYDORUUHFXSHUiYHO
$UHFXSHUDELOLGDGHWRWDOGRiJLRUHTXHUWD[DVPpGLDVDQXDLVGHFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDGH
HJDQKRVGHPDUJHPDQXDLVGHSULQFLSDOPHQWHSHODFRQVLGHUDomRGHXQLGDGHVDGTXLULGDV
QD VXD IDVH SUpRSHUDFLRQDO RX FRP EDL[R YROXPH GH DOXQRV DV WD[DV GH FUHVFLPHQWR GH
UHFHLWD VDWLVID]HP R YDORU HVWLSXODGR XPD YH] TXH D EDVH LQLFLDO GH DOXQRV p EDL[D VH
FRPSDUDGRDPDWXUDomR
2VJDQKRVGHPDUJHPVmRVDWLVIDWRULDPHQWHFRQGL]HQWHVFRPDVSUHPLVVDVGHFUHVFLPHQWR
GR (%,7'$ SURMHWDGR XPD YH] TXH DV 8*&V TXDQGR DGTXLULGDV QmR DSUHVHQWDP JHVWmR
DGPLQLVWUDWLYDFHQWUDOL]DGDFRPRWDPEpPSRVVLELOLWDDGLOXLomRGHFXVWRVDWUDYpVGHJDQKRV
GH HVFDOD SHOR FUHVFLPHQWR GH UHFHLWD H LQWURGXomR GDV PHOKRUHV SUiWLFDV GH FXVWR GD
&RPSDQKLD
2V YDORUHV XWLOL]DGRV QDV SULQFLSDLV SUHPLVVDV UHSUHVHQWDP D PHOKRU HVWLPDWLYD GD
$GPLQLVWUDomRGRIXWXURGDVXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DHIRUDPEDVHDGDVHPIRQWHVLQWHUQDV
GDGRVKLVWyULFRV HH[WHUQDV
9DORUL]DomRGDFDUWHLUDGHDOXQRV
$ YDORUL]DomR GD FDUWHLUD GH DOXQRV IRL HVWLPDGD DWUDYpV GR PpWRGR GH )OX[R GH &DL[D
'HVFRQWDQGREDVHDGDQDVLQIRUPDo}HVLQWHUQDVGHDOXQRVUHPDQHVFHQWHVHJHUDomRGHFDL[D
GHVWHVDOXQRVDWpDIRUPDWXUDFRQVLGHUDQGRUHFHLWDVFXVWRVGLUHWRVHtQGLFHGHFRQWULEXLomR
GHRXWUDVGHVSHVDVHDWLYRVSDUDJHUDomRGHVWHUHVXOWDGR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
/LFHQoDV0(&
$V OLFHQoDV FRQFHGLGDV SHOR 0(& SDUD R FXUVR GH 0HGLFLQD IRUDP HVWLPDGDV DWUDYpV GR
PpWRGRGHPHQVXUDomRSHODDERUGDJHPGDUHQGD2PpWRGRpXPDGHULYDomRGRPpWRGRGR
IOX[R GH FDL[D GHVFRQWDGR 2 SULQFtSLR IXQGDPHQWDO p TXH R YDORU GH XP DWLYR LQWDQJtYHO
FRUUHVSRQGHDRYDORUSUHVHQWHGDVGLIHUHQoDVHQWUHRVIOX[RVGHFDL[DGHGRLVFHQiULRVXP
FRQVLGHUDQGR R FHQiULR GH JHUDomR GH IOX[RV GH FDL[D DWXDO H RXWUR FRQVLGHUDQGR XPD
UHFRQVWUXomRGRDWLYRFRQVLGHUDQGRDFXUYDGHHYROXomRQHFHVViULDSDUDTXHRVIOX[RVVHMDP
HTXLSDUDGRV)RLFRQVLGHUDGRXPWD[DGHGHVFRQWRGHDDSDUDXPSHUtRGRGHSURMHomR
GHDQRVHPHVHVDSDUWLUGDGDWDEDVHFRPSHUSHWXLGDGH
)RUDPFRQVLGHUDGDVDVLQIRUPDo}HVJHUHQFLDLVIRUQHFLGDVSHODDGPLQLVWUDomR
D  4XDQWLGDGHGHDOXQRV)RLSURMHWDGRXPFUHVFLPHQWRQRQ~PHURGHDOXQRVFRQVLGHUDQGR
XPDWD[DGHFUHVFLPHQWRGHDD
E  0HQVDOLGDGHFRQVLGHURXVH R SUHoRYHULILFDGR QDV GHPRQVWUDo}HV JHUHQFLDLV QD GDWD
EDVHGDDYDOLDomRFRUULJLGRSHODLQIODomR,3&$SRUWRGRRSHUtRGRSURMHWLYR
F  )RL FRQVLGHUDGR XP FUHVFLPHQWR JUDGXDO GR Q~PHUR GH DOXQRV DWp DWLQJLU R PHVPR
Q~PHURREVHUYDGRQRSULPHLURFHQiULRDRILQDOGRSHUtRGRGHSURMHomR
G  3RUFRQWDGDOLFHQoDQmRWHUYHQFLPHQWRHJHUDUEHQHItFLRVIXWXURVFRQVLGHURXVHXPD
YLGD~WLOLQGHILQLGD

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

0RGDOLGDGH
&DSLWDOGHJLUR
&DSLWDOGHJLURHP86'
&RQWUDWRVGH VZDS
&RQWDJDUDQWLGD
&RQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
&RQWUDWRV),1$0(

D
D
E
F
G
H








(QFDUJRVILQDQFHLURV
7D[D&',WD[DSUpDWpDP
9DULDomRFDPELDOFXSRPDWpDD
7D[D&',WD[DSUpDWpDD
7D[D&',DD
7D[DSUpIL[DGDDWpDP
7D[DSUpDPDFLPD7/3-

&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

&RQWURODGRUD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

0RGDOLGDGH

(QFDUJRVILQDQFHLURV

&DSLWDOGHJLUR
&DSLWDOGHJLURHP86'
&RQWUDWRVGH VZDS
&RQWDJDUDQWLGD
&RQWUDWRVGH DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
&RQWUDWRV),1$0(

D
D
E
F
G
H






9DULDomR&',WD[DSUpDWpDP
9DULDomRFDPELDOFXSRPDWpDD
7D[D&',WD[DSUpDWpDD
7D[DSUpIL[DGDDWpDP
7D[DSUpIL[DGDDWpDP
 7-3/WD[DSUpDP

&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

&RQVROLGDGR
 






















D

5HIHUHVHDRVHPSUpVWLPRVSDUDRFDSLWDOGHJLURRVTXDLVHVWmRVHQGRXWLOL]DGRVSDUDH[SDQVmRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

E

$&RPSDQKLDID]XVRGHRSHUDo}HVGHVZDSGHGDVFDSWDo}HVHPGyODUHVQRUWHDPHULFDQRVHWD[DVGHMXURVIL[DVWURFDQGRHVWDV
REULJDo}HVSHOR5HDODWUHODGRjVWD[DVGHMXURVGR&', IOXWXDQWH (VVHVFRQWUDWRVWHPRSUD]RWRWDOGDGtYLGDHSURWHJHPRVMXURVHRSULQFLSDOH
VmRDVVLQDGRVQRVPHVPRVSUD]RVHPHVPDFRQWUDSDUWHGDGtYLGD

F

&RQWDJDUDQWLGDMXQWRDR%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$

G

5HIHUHVHVXEVWDQFLDOPHQWHjDTXLVLomRGHEHQVSRUPHLRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO

H

&DSWDomRGHOLQKDGHFUpGLWR ),1$0( MXQWRDR%DQFR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR6RFLDO %1'(6 SDUDFRQVWUXomRGHXPJLQiVLRHVSRUWLYRH
DTXLVLomRGHHTXLSDPHQWRV

$VJDUDQWLDVSUHVWDGDVSDUDRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVSDUDFDSLWDOGHJLURHVWmRFRPSRVWDVSRU
UHFHEtYHLV +i  TXRWDV GH WLWXODULGDGH GD &RPSDQKLD FRUUHVSRQGHQWHV D  GR
FDSLWDO VRFLDO GD FRQWURODGD 0yGXOR TXH VH HQFRQWUDP DOLHQDGDV ILGXFLDULDPHQWH DR %DQFR
%UDGHVFR6$GHDFRUGRFRPRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR2V
FRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOWHPFRPRJDUDQWLDRSUySULREHPDGTXLULGR
$ JDUDQWLD GD FRQWD JDUDQWLGD p D SUySULD FDUWHLUD GH WtWXORV D UHFHEHU PDQWLGD QD LQVWLWXLomR
ILQDQFHLUD
$ SDUFHOD QmR FLUFXODQWHHP  GH GH]HPEUR GH  DSUHVHQWDYD R VHJXLQWH FURQRJUDPD GH
YHQFLPHQWR
$QR


7RWDO

&RQWURODGRUD




&RQVROLGDGR




2V HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV SRVVXHP FOiXVXODV UHVWULWLYDV ³FRYHQDQWV´  GH YHQFLPHQWR
DQWHFLSDGRRXGHOLTXLGDomRGRVTXDLVUHVXPLGDPHQWHHVSHFLILFDPRVDVHJXLU
VHD&RPSDQKLDUHTXHUHUUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOVHKRXYHURUHTXHULPHQWRGDVXD
IDOrQFLD RX QD HYHQWXDOLGDGH GH VH YHULILFDUTXDOTXHU RXWUR HYHQWR LQGLFDGRUGH PXGDQoD GR
HVWDGRHFRQ{PLFRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
VH IRU PRYLGD TXDOTXHU PHGLGD MXGLFLDO H[WUDMXGLFLDO RX DGPLQLVWUDWLYD TXH SRVVD DIHWDU DV
JDUDQWLDVRXRVGLUHLWRVFUHGLWyULRVGD&RPSDQKLD
VHD&RPSDQKLDRXVHXVDYDOLVWDVYLHUDLQDGLPSOLUTXDLVTXHUGHVXDVREULJDo}HVRXVRIUHUHP
SURWHVWROHJtWLPRGHWtWXORVVHPTXHKDMDDVXEVWLWXLomRGRVDYDOLVWDVTXHYLHUDHQFRQWUDUVHHP
TXDOTXHUGDVVLWXDo}HVDQWHULRUHV
VHKRXYHUPXGDQoDRXWUDQVIHUrQFLDDTXDOTXHUWtWXORGRFRQWUROHGDWLWXODULGDGHGDVDo}HVGD
&RPSDQKLDLQFRUSRUDomRFLVmRIXVmRRXUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD
&RPSDQKLD &OiXVXODVUHVWULWLYDV ³&RYHQDQWV´
2V HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV SRVVXHP FOiXVXODV UHVWULWLYDV H QmR SRVVXHP FOiXVXODV
ILQDQFHLUDV(PGHGH]HPEURGHWRGDVDVFOiXVXODVUHVWULWLYDVIRUDPFXPSULGDV

'HErQWXUHV
0RGDOLGDGH
(PLVVmR±'HEHQWXUHV±&UX]HLURGR6XO
(PLVVmR±'HEHQWXUHV±$&()

(QFDUJRVILQDQFHLURV
D  7D[D&',DD
E  7D[D&',DD

&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
   




























D  (PGHGH]HPEURGHYLVDQGRUHFXUVRVSDUDH[SDQVmRHDTXLVLomRIRLFHOHEUDGR
³,QVWUXPHQWR SDUWLFXODU GH FRQWUDWR GH GLVWULEXLomR S~EOLFD FRP HVIRUoRV UHVWULWRV GH
FRORFDomR D(PLVVmR GHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HV´GHHPLVVmR
GD&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$QRYDORUGH5SRUPHLRGDHPLVVmRGH
GHErQWXUHV FRP YDORU XQLWiULR GH 5 ³9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR´  $V GHErQWXUHV VmR
VLPSOHV QmR FRQYHUVtYHLV HP Do}HV GD &RPSDQKLD $V GHErQWXUHV WHP SUD]R GH
YHQFLPHQWRGHDQRVFRQWDGRVDSDUWLUGDGDWDGHHPLVVmRFRPYHQFLPHQWRHPGH
GH]HPEUR GH  )RUDP FRQWDELOL]DGRV JDVWRV FRP D HPLVVmR GDV GHErQWXUHV QR
PRQWDQWHGH5HPGHGH]HPEURGH(VWHYDORUVHUiDPRUWL]DGRPHQVDOPHQWH
HPSDUFHODVGXUDQWHDYLJrQFLDGRFRQWUDWR2YDORUQRPLQDOXQLWiULRVHUiDPRUWL]DGR
HPSDUFHODVPHQVDLVHFRQVHFXWLYDVDVHUHPSDJDVWRGRGLDGHFDGDPrVDSDUWLU
GH  GH MDQHLUR GH  VHQGR DPRUWL]DGD SRU SDUFHOD GD  DWp D  D UD]mR GH
GRYDORUQRPLQDOOtTXLGRHDSDUFHODDUD]mRGHWRWDOL]DQGR
DVVLP  GH DPRUWL]DomR GR 9DORU 1RPLQDO $ UHPXQHUDomR VHUi SDJD GD VHJXLQWH
IRUPDL FRP UHODomRjVVHLVSULPHLUDV SDUFHODVHVWDVVHUmRSDJDVVHPHVWUDOPHQWHD
SDUWLU GH  GH MXQKR GH  H LL  DV GHPDLV SDUFHODV VHJXLQWHV VHUmR SDJDV
PHQVDOPHQWHQDVPHVPDVGDWDVGHSDJDPHQWRGDSDUFHODGHDPRUWL]DomRDSDUWLUGRGLD
GHMDQHLURGH$DWXDOL]DomRGRVMXURVpFDOFXODGDFRPEDVHHPGR',H
MXURVGHDD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
E  (P  GH DEULO GH  YLVDQGR UHFXUVRV SDUD H[SDQVmR H DTXLVLomR IRL FHOHEUDGR
³,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH (VFULWXUD 3~EOLFD GD  SULPHLUD  HPLVVmR GH GHErQWXUHV
VLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HV´GHHPLVVmRGD$&()6$QRYDORUGH5
SRUPHLRGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRPYDORUXQLWiULRGH5 ³9DORU1RPLQDO
8QLWiULR´  $V GHErQWXUHV VmR VLPSOHV QmR FRQYHUVtYHLV HP Do}HV GD &RPSDQKLD $V
GHErQWXUHVWrPSUD]RGHYHQFLPHQWRGHPHVHVHGLDVFRQWDGRVDSDUWLUGDGDWDGH
HPLVVmRFRPYHQFLPHQWRHPGHGH]HPEURGH)RUDPFRQWDELOL]DGRVJDVWRVFRP
DHPLVVmRGDVGHErQWXUHVQRPRQWDQWHGH5 &RPLVVmRGH'LVWULEXLomRH*DUDQWLD
)LUPH GR %DQFR %UDGHVFR   5 FRPLVVmR GH HVWUXWXUDomR GR %DQFR %UDGHVFR  
5 &XVWDV H (PROXPHQWRV GH  FDUWyULRV GLVWLQWRV SDUD UHJLVWUR GH WRGRV RV
GRFXPHQWRV GD RSHUDomR LQFOXVLYH JDUDQWLDV   5 KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV H GH
SHULWRV 2YDORUQRPLQDOXQLWiULRVHUiDPRUWL]DGRVHPHVWUDOPHQWHDSDUFHODHPGH
MXQKRGHDSDUFHODHPGHGH]HPEURGHDSDUFHODHPGHMXQKRGH
DSDUFHODHPGHGH]HPEURGHDSDUFHODHPGHMXQKRGHD
SDUFHODHPGHGH]HPEURGHDHPGHMXQKRGHHDHPGH]HPEUR
GH GDWDGHYHQFLPHQWR VHQGRDPRUWL]DGDSRUSDUFHODGDDWpDDUD]mRGH
GRYDORUQRPLQDOXQLWiULRHDSDUFHODDUD]mRGRVDOGRGRYDORUQRPLQDOXQLWiULR
WRWDOL]DQGRDVVLPGHDPRUWL]DomRGRYDORUQRPLQDO
$5HPXQHUDomRVHUiSDJDDSDUWLUGDGDWDGHHPLVVmRHPSDUFHODVVHPHVWUDLVVHQGRR
SULPHLURSDJDPHQWRGHYLGRHPGH MXQKRGHH R ~OWLPR SDJDPHQWRQDGDWDGH
YHQFLPHQWR RX QD GDWD HP TXH RFRUUHU D GHFODUDomR GR YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR RX R
UHVJDWHDQWHFLSDGRIDFXOWDWLYRWRWDOGDVGHErQWXUHV $DWXDOL]DomRGRVMXURVpFDOFXODGD
FRPEDVHHPGR',H MXURVGHDD
&OiXVXODVUHVWULWLYDV ³&RYHQDQWV´
$V GHErQWXUHV FRQWrP FOiXVXODV UHVWULWLYDV TXH UHTXHUHP D PDQXWHQomR GH GHWHUPLQDGRV
tQGLFHVILQDQFHLURVRUHVXOWDGRGDUHODomRHQWUHDGtYLGDOLTXLGDHR³(DUQLQJV%HIRUH,QWHUHVW
7D[HV'HSUHFLDWLRQDQG$PRUWL]DWLRQ´(%,7'$GDHPLVVRUDQmRSRGHUiVHUVXSHULRUD[
(P  GH GH]HPEUR GH  H GH  DV FRQWURODGDV H FRQWURODGRUD DWLQJLUDP WRGRV RV
tQGLFHVUHTXHULGRVFRQWUDWXDOPHQWH
*DUDQWLDV
$&RPSDQKLDFHGHXILGXFLDULDPHQWHHPIDYRUGRVGHEHQWXULVWDV L DWRWDOLGDGHGRVGLUHLWRV
FUHGLWyULRVGDWLWXODULGDGHGD&HXQVSGHFRUUHQWHVGRVSDJDPHQWRVGHPHQVDOLGDGHVHWD[DV
GRVDOXQRV LL DOLHQDomRILGXFLiULDGDTXRWDVGD&HXQVS LLL DOLHQDomRILGXFLiULDGRLPyYHO
GD&HXQVSORFDOL]DGRQDFLGDGHGH6DOWR(VWDGRGH6mR3DXORHUHJLVWUDGRVRDDPDWULFXOD
QRGR&DUWyULRGR5HJLVWURGH,PyYHLVGD&LGDGHH&RPDUFDGH6DOWRH LY ILDQoD
GHVXDFRQWURODGRUDTXHpVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHOSRUWRGDVDVREULJDo}HVHJDUDQWLDV
jVGHErQWXUHV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
$GLFLRQDOPHQWHGHIRUPDDJDUDQWLURILHOLQWHJUDOHSRQWXDOFXPSULPHQWRGHWRGDVDVREULJDo}HV
SHFXQLiULDVGHFRUUHQWHVGDVGHErQWXUHVHVREFRQGLomRVXVSHQVLYDQRVWHUPRVGRDUWLJRGR
&yGLJR&LYLOD&RPSDQKLDHR6U)iELR)HUUHLUD)LJXHLUHGRDOLHQDUDPILGXFLDULDPHQWHHPFDUiWHU
LUUHYRJiYHO H LUUHWUDWiYHO HP IDYRU GRV GHEHQWXULVWDV Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD 8QLIUDQ
FRUUHVSRQGHQWHV D  GRFDSLWDOVRFLDO GD 8QLIUDQDVVLPFRPR WRGRV RV GLUHLWRV SROtWLFRV H
HFRQ{PLFRV D HVWDV LQHUHQWHV QRV WHUPRV GR ³,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQWUDWR GH$OLHQDomR
)LGXFLiULDGH$o}HVHP*DUDQWLDH2XWUDV$YHQoDV´FHOHEUDGRHQWUHD&RPSDQKLDRJDUDQWLGRUH
RDJHQWHILGXFLiULR
(P  GH GH]HPEUR GH  D SDUFHOD QmR FLUFXODQWH DSUHVHQWDYD R VHJXLQWH FURQRJUDPD GH
YHQFLPHQWR
$QR

&RQWURODGRUD

&RQVROLGDGR




$FLPDGH
7RWDO













2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
&RQVROLGDGR


9DORU
9DORU
SUHVHQWH
SUHVHQWH
GRV
GRV
3DJDPHQWRV
3DJDPHQWRV
PtQLPRV SDJDPHQWRV PtQLPRV SDJDPHQWRV
'HQWURGHXPDQR
(QWUHXPDQRHFLQFRDQRV
7RWDODUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
(QFDUJRVILQDQFHLURV L
9DORUSUHVHQWH
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

L




























'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  IRL DSURSULDGR DR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR FRPR UHVXOWDGR
ILQDQFHLUR R PRQWDQWH GH 5  D GHVFULomR GD RSHUDomR IRL GHWDOKDGD QD QRWD
H[SOLFDWLYD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
   







6DOiULRVDSDJDU
3URYLVmRSDUDIpULDVHHQFDUJRV
)*76DUHFROKHU
,166DUHFROKHU
2XWUDVREULJDo}HV
7RWDO






















2EULJDo}HVWULEXWiULDV
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
   
,55)DUHFROKHU
,PSRVWRVUHWLGRV
,66DUHFROKHU
,53-H&6//
3,6H&2),16DUHFROKHU
3DUFHODPHQWRV
7RWDO

































&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH













(PGHGH]HPEURGHRVVDOGRVGHSDUFHODPHQWRVVmRUHSUHVHQWDGRVSRU
'HPRQVWUDWLYRGHSDUFHODPHQWR
9DORURULJLQDO

8QLFLG

8QLFLG

8')

D


E


E

 3DJDPHQWRV
0XOWD
-XURV
(QFDUJRV
6DOGRFRQVROLGDGR
 5HFRQKHFLPHQWRGRVEHQHItFLRV
SHODUHGXomRGHPXOWDHMXURV
 8WLOL]DomRGHSUHMXt]RILVFDO
6DOGRDSDJDU
 $WXDOL]DomR
 3DJDPHQWRV
6DOGRVDSDJDUHP 

&6(
E






8QLIUDQ

8QLIUDQ 0yGXOR
G

)$66

&ROpJLR

7RWDO

H


H




E


F
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
(PGHGH]HPEURGHRVVDOGRVGHSDUFHODPHQWRVVmRUHSUHVHQWDGRVSRU
'HPRQVWUDWLYRGHSDUFHODPHQWR
9DORURULJLQDO

8QLFLG

8QLFLG

8')

&6(

8QLIUDQ

D

E

E

E

E

8QLIUDQ 0yGXOR
F

G

)$66

&ROpJLR

H

H





























0XOWD





















-XURV





















 3DJDPHQWRV

(QFDUJRV



7RWDO



















































 













































 $WXDOL]DomR







 3DJDPHQWRV

  



6DOGRFRQVROLGDGR
 5HFRQKHFLPHQWRGRVEHQHItFLRV
SHODUHGXomRGHPXOWDHMXURV
 8WLOL]DomRGHSUHMXt]RILVFDO
6DOGRDSDJDU

6DOGRVDSDJDUHP













 

 

 









 




















  









D  $FRQWURODGD 81,&,' DGHULX DR SDUFHODPHQWR SHOD /HL1GH  GH MDQHLUR GH
RQGH IRL LQVWLWXtGR R SURJUDPD GH SDUFHODPHQWR LQFHQWLYDGR 33, GHVWLQDGR D SURPRYHU D
UHJXODUL]DomR GH GpELWRV WULEXWiULRV LQFOXVLYH RV LQVFULWRV QD GtYLGD DWLYD HP UD]mR GH IDWRV
JHUDGRUHVRFRUULGRVDWpGHGH]HPEURGH6REUHHVWHSDUFHODPHQWRLQFLGHDWXDOL]DomR
PRQHWiULDHMXURVGHPRUDSRUPrVHSRGHVHUOLTXLGDGRHPDWpSDUFHODV
E  3DUFHODPHQWR5(),6,9(PGHPDLRGHDVFRQWURODGDV8QLFLGH8QLIUDQDGHULUDPDR
SDUFHODPHQWRSRUPHLRGD/HLQH3RUWDULD&RQMXQWD3*)15)%QD5HFHLWD
)HGHUDOGR%UDVLO 5)% LQVWLWXLXR3URJUDPDGH3DUFHODPHQWR(VSHFLDOGHQRPLQDGR³5(),6
,9´ $ RSomR SHORV SDUFHODPHQWRV GH TXH WUDWD HVWD OHL LPSRVWD QD FRQILVVmR LUUHYRJiYHO H
LUUHWUDWiYHOGRVGpELWRVHPQRPHGRVXMHLWRSDVVLYRQDFRQGLomRGHFRQWULEXLQWHSDUDFRPSRU
RV UHIHULGRV SDUFHODPHQWRV H FRQILJXUD FRQILVVmR H[WUDMXGLFLDO (VWH SURJUDPD SHUPLWH R
SDUFHODPHQWRHPDWpPHVHVGHGtYLGDVWULEXWiULDVH[LVWHQWHVYHQFLGDVDWpGHQRYHPEUR
GHEHPFRPRGpELWRVRULJLQDGRVGHDXWXDo}HVODYUDGDVSHOD6HFUHWDULDGD5)%VHQGR
REULJDWyULDDGHVLVWrQFLDGHHYHQWXDOGLVFXVVmRMXGLFLDOVREUHHVWHVGpELWRV(VWHSDUFHODPHQWR
SUHYrHQWUHRXWUDV L RDEDWLPHQWRGHGHWHUPLQDGRSHUFHQWXDOGRVYDORUHVGHYLGRVGHPXOWDH
MXURVGHSHQGHQGRGRSUD]RGHSDJDPHQWRDVHUGHWHUPLQDGRSHOD&RPSDQKLDH LL DXWLOL]DomR
GRVDOGRGHSUHMXt]RVILVFDLVGHLPSRVWRGHUHQGDHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOVREUH
R OXFUR OtTXLGR GRV YDORUHV UHPDQHVFHQWHV GH PXOWD H MXURV FXMD FRQVROLGDomR GRV GpELWRV
RFRUUHXQRDQRGH
(PGHMXQKRGHDWUDYpVGD/HLRFRUUHXDUHDEHUWXUDGRVEHQHItFLRVRIHUHFLGRV
LQLFLDOPHQWHSHOD/HLQUHIHUHQWHDRVGpELWRVYHQFLGRVDWpGHGH]HPEURGH
VHQGRTXHHPGHDJRVWRGHDFRQWURODGRUD&6(HIHWXRXDPLJUDomRDRSDUFHODPHQWR
VHQGRHPSDUFHODVPHQVDLVHPGpELWRVSUHYLGHQFLiULRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
F  3DUFHODPHQWR33,0XQLFtSLRGH6mR3DXORH)UDQFD$FRQWURODGD8QLIUDQDGHULXDR3URJUDPD
GH3DUFHODPHQWR,QFHQWLYDGR33,GHVWLQDGRDSURPRYHUDUHFXSHUDomRGHFUpGLWRVWULEXWiULRV
DIDYRUGR0XQLFtSLRLQVFULWRVHP'tYLGD$WLYDDMXL]DGRVRXQmR6REUHRVGpELWRVWULEXWiULRV
LQFOXtGRVQR33,LQFLGHPDWXDOL]DomRPRQHWiULDPXOWDHMXURVGHPRUD
G  3DUFHODPHQWR3$(;(PGHVHWHPEURGHDFRQWURODGD0yGXORDGHULXDRSDUFHODPHQWR
GR 3$(; GHWHUPLQDGR QR DUW GD 03  TXH SHUPLWLX DV &RPSDQKLDV SDUFHODUHP D
WRWDOLGDGH GRV GpELWRV YHQFLGRV DWp  GH IHYHUHLUR GH  MXQWR j 6HFUHWDULD GD 5HFHLWD
)HGHUDO 65) Hj3URFXUDGRULDGD)D]HQGD1DFLRQDO 3*)1 HPDWpSUHVWDo}HVPHQVDLV
H VXFHVVLYDV VHQGR TXH D DGHVmR DR SDUFHODPHQWR LPSOLFDUi QD FRQILVVmR LUUHYRJiYHO H
LUUHWUDWiYHOGDWRWDOLGDGHGRVGpELWRVH[LVWHQWHVVXMHLWDQGRVHDV&RPSDQKLDVjDFHLWDomRSOHQD
GH WRGDV DV FRQGLo}HV HVWDEHOHFLGDV QD 03  &RQIRUPH PHQFLRQDGR D FRQWURODGD
DGHULX DR SDUFHODPHQWR HP  SDUFHODV FRP UHGXomR GH  UHIHUHQWH D PXOWD GH PRUD
VHQGRTXHRSDUFHODPHQWRVHUiDWXDOL]DGRFRPEDVHQDLQFLGrQFLDGD7D[DGH-XURVGH/RQJR
3UD]R 7-/3 
H  3DUFHODPHQWR2UGLQiULR)HGHUDO'tYLGD$WLYD$FRQWURODGD)$66DGHULXHPGH6HWHPEUR
GHDRSDUFHODPHQWRRUGLQiULRFRPD5HFHLWD)HGHUDOVHPUHGXomRQDPXOWDGHPRUDH
MXURVVXDVDWXDOL]Do}HVVmRUHDOL]DGDVFRPEDVHQDWD[D6(/,&DFXPXODGDFRPEDVHQRPrV
GDDGHVmR$PHVPDFRQWURODGDDGHULXHPGHIHYHUHLURGHDRSDUFHODPHQWRRUGLQiULR
FRPD5HFHLWD)HGHUDOVHPUHGXomRQDPXOWDGHPRUDHVXDVDWXDOL]Do}HVVmRUHDOL]DGDVFRP
EDVHQDWD[D6(/,&PrV$FRQWURODGD&ROpJLR6mR6HEDVWLmRDGHULXHPGHQRYHPEURGH
DRSDUFHODPHQWRRUGLQiULRFRPD5HFHLWD)HGHUDOVHPUHGXomRQDPXOWDGHPRUDHVXDV
DWXDOL]Do}HVVmRUHDOL]DGDVFRPEDVHQDWD[D6(/,&

3DUWHVUHODFLRQDGDV
&RQWURODGRUD
$WLYR
&RPFRQWURODGDV
8') E

2XWUDVSDUWHVUHODFLRQDGDV
0RWUL]3DUWLFLSDo}HV/WGD
)3LQFRUSRUDGRUD/WGD D
+*&UX]HLURGR6XO(PSUH
3DUWLFLSDo}HV6$ D


3DVVLYR

5HVXOWDGR

$WLYR
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3DVVLYR



5HVXOWDGR















&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
&RQVROLGDGR

3DVVLYR
5HVXOWDGR
2XWUDVSDUWHVUHODFLRQDGDV
0RWUL]3DUWLFLSDo}HV/WGD
)3LQFRUSRUDGRUD/WGD D
+*&UX]HLURGR6XO(PSUH3DUWLFLSDo}HV6$ D












3DVVLYR
5HVXOWDGR










D  5HIHUHVHDVGHVSHVDVGHDOXJXpLVGRVVHJXLQWHVLPyYHLV&DPSXV6mR0LJXHO3DXOLVWD$QiOLD)UDQFRH3LQKHLURV*LQiVLRGH(VSRUWHV&OtQLFD
9HWHULQiULD8')H0yGXOR
E  5HIHUHVHDHPSUpVWLPRSDUDFRQWURODGRUD8')UHDOL]DGRHPGHGH]HPEURGHUHFHELGRHPGHMDQHLURGH

2VFRQWUDWRVGHDOXJXpLVIRUDPFHOHEUDGRVFRQVLGHUDQGRRVSUHoRVFREUDGRVQDPpGLDSRU
LPyYHLVGRPHVPRSRUWHHQDPHVPDUHJLmREDVHDGRVHPODXGRVHPLWLGRVSRUHPSUHVDV
HVSHFLDOL]DGDV
5HPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHV
'HDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVpGHUHVSRQVDELOLGDGHGD$VVHPEOHLD*HUDOIL[DU
RPRQWDQWHJOREDORXLQGLYLGXDOGDUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHV(PGH]HPEURGHD
UHPXQHUDomR WRWDO VDOiULRV H SDUWLFLSDomR QRV OXFURV  GRV FRQVHOKHLURV GRV GLUHWRUHV H GRV
SULQFLSDLVH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDIRLGH5 5HPGH]HPEURGH DTXDOHVWi
GHQWUR GRV OLPLWHV DSURYDGRV HP DVVHPEOHLD GH JHUDO MXQWDPHQWH FRP DV FRQWDV DQXDLV HP
FRQVRQkQFLDFRPRRUoDPHQWRDQXDODSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR$&RPSDQKLDH
VXDVFRQWURODGDVQmRFRQFHGHPEHQHItFLRVSyVHPSUHJRVEHQHItFLRVGHUHVFLVmRGHFRQWUDWRGH
WUDEDOKR

3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
'XUDQWHRFXUVRQRUPDOGHVHXVQHJyFLRVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDFRQWLQJrQFLDVHULVFRV$
SURYLVmR SDUD GHPDQGDV MXGLFLDLV p HVWDEHOHFLGD SRU YDORUHV DWXDOL]DGRV SDUD TXHVW}HV
WUDEDOKLVWDVWULEXWiULDVHFtYHLVHPGLVFXVVmRQDVLQVWkQFLDVMXGLFLDLVFRPEDVHQDVRSLQL}HVGRV
VHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVQRVFDVRVHPTXHDSHUGDpFRQVLGHUDGDSURYiYHO
(P  GH GH]HPEUR GH  H  DV FRQWLQJrQFLDV SURYLVLRQDGDV HVWmR UHODFLRQDGDV D
SURFHVVRVFtYHLVWULEXWiULRVHWUDEDOKLVWDVHHVWmRGHPRQVWUDGDVDVHJXLU
&RQWURODGRUD
 

&RQVROLGDGR
 

3URFHVVRVFtYHLV
3URFHVVRVWUDEDOKLVWDV













7RWDO
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

$PRYLPHQWDomRGDSURYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLVHVWiGHVFULWRDEDL[R
&tYHLV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV 5HYHUV}HV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV 5HYHUV}HV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH







&tYHLV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV 5HYHUV}HV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV 5HYHUV}HV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH 

&RQWURODGRUD
7ULEXWiULRV 7UDEDOKLVWDV






7RWDO













&RQVROLGDGR
7ULEXWiULRV 7UDEDOKLVWDV

7RWDO

























$VREULJDo}HVDFHVVyULDVHQWUHJXHVSHOD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDVjUHYLVmRSHODVDXWRULGDGHV
ILVFDLV SRU SHUtRGR SUHVFULFLRQDO GH FLQFR DQRV 2XWURV HQFDUJRV WULEXWiULRV H SUHYLGHQFLiULRV
UHIHUHQWHV D SHUtRGRV YDULiYHLV GH WHPSR WDPEpP HVWmR VXMHLWRV j UHYLVmR SHODV DXWRULGDGHV
ILVFDLV
3URFHVVRVFtYHLVFRPSHUGDSURYiYHO
2VFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVHIHWXDUDPOHYDQWDPHQWRDYDOLDomRHTXDQWLILFDomRGDVGLYHUVDVDo}HVGH
QDWXUH]DMXUtGLFDHSDUDVXSRUWDUDVSURYiYHLVSHUGDVFRPHVVDVFDXVDVD$GPLQLVWUDomRPDQWpP
SURYLVmR FRQVROLGDGR QRPRQWDQWHGH5HPGHGH]HPEURGH VHQGR5 HP
GHGH]HPEURGH 
$PDLRUSDUWHGDVDo}HVHQYROYHSULQFLSDOPHQWHSHGLGRVGHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPDWHULDLVH
PRUDLV GHFRUUHQWHV GH VXSRVWDV FREUDQoDV LQGHYLGDV RX DOHJDomR GH YtFLRV QRV VHUYLoRV
SUHVWDGRVGHQDWXUH]DDFDGrPLFDHRSHUDFLRQDO
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
$o}HVUHOHYDQWHV
20LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDODMXL]RXDomRFLYLOS~EOLFDHPFRQWUDD0yGXOR&UX]HLURGR6XO
HGLYHUVDVRXWUDVXQLYHUVLGDGHVTXHVWLRQDQGRDFREUDQoDGHWD[DGHHPLVVmRGHGLSORPD$DomR
IRLMXOJDGDSDUFLDOPHQWHSURFHGHQWHVRPHQWHSDUDTXHDVXQLYHUVLGDGHVQmRPDLVFREUDVVHPWD[DV
SDUDH[SHGLomRGHGLSORPDV(PVHJXQGDLQVWkQFLDDVXQLYHUVLGDGHVIRUDPFRQGHQDGDVWDPEpP
D GHYROYHU HP GREUR RV YDORUHV FREUDGRV GH DOXQRV H H[DOXQRV QR SHUtRGR GH FLQFR DQRV
DQWHULRUHV j FLWDomR QD DomR DFUHVFLGRV GH MXURV H FRUUHomR PRQHWiULD )RL LQWHUSRVWR UHFXUVR
SHODVXQLYHUVLGDGHVHRSURFHVVRHQFRQWUDVHQR67-SDUDUHH[DPHGDPDWpULD)RLHVWLPDGRH
SURYLVLRQDGRRYDORUWRWDOGH5SDUDVXSRUWDUSHUGDVQHVVHSURFHVVR
2 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO DMXL]RX WDPEpP $omR &LYLO 3~EOLFD HP  FRQWUD D FRQWURODGD
0yGXOR FRP R LQWXLWR GH TXH R 3RGHU -XGLFLiULR DQDOLVDVVH WRGDV DV FOiXVXODV GR FRQWUDWR GH
SUHVWDomR GH VHUYLoRV HGXFDFLRQDLV GD pSRFD HVXD DGHTXDomR j OHJLVODomR FRQVXPHULVWD )RL
SURIHULGDVHQWHQoDGHWHUPLQDQGRDDQXODomRGHDOJXPDVFOiXVXODVGRFRQWUDWRGHSUHVWDomRGH
VHUYLoRVGDpSRFDHGHWHUPLQDQGRDOWHUDo}HVQDVPHVPDV,QWHUSRVWRUHFXUVRGHDSHODomRSHOR
0LQLVWpULR3~EOLFR )HGHUDOIRLGDGRSURYLPHQWRSDUDGHWHUPLQDU TXHDV PHQVDOLGDGHVFREUDGDV
SHODLQVWLWXLomRVHMDPSURSRUFLRQDLVjTXDQWLGDGHGHKRUDVHGLVFLSOLQDVFXUVDGDVSDUDRVDOXQRV
FXUVDQGR GHSHQGrQFLDV H DGDSWDo}HV $ LQVWLWXLomR LQWHUS{V UHFXUVR TXH DJXDUGD MXOJDPHQWR
VHQGR TXH RYDORU KLVWyULFR GDGR jFDXVD p GH5HQWUHWDQWR RYDORU GH HYHQWXDOSHUGDVy
SRGHUiVHUFDOFXODGRHPOLTXLGDomRGHVHQWHQoDHVHUiHTXLYDOHQWHDRVSUHMXt]RVHYHQWXDOPHQWH
FDXVDGRV DDOXQRV H H[DOXQRV FRP EDVH QDV FOiXVXODV TXH HVWDULDP HP GHVDFRUGR FRP D OHL
FRQVXPHULVWDGHDFRUGRFRPDVHQWHQoD
$ &RPSDQKLDILJXUDFRPRUpHPDomRFtYHOSURSRVWDSHORV SURSULHWiULRVGHLPyYHOORFDGRRQGH
IXQFLRQDDWXDOPHQWHRFDPSXV/LEHUGDGHGD8QLYHUVLGDGH&UX]HLURGR6XO$DomRYLVDDUHYLVmR
GRDOXJXHOPHQVDOYLJHQWH$VHQWHQoDIL[RXQRYRYDORUGHDOXJXHOTXHSDVVRXDVHUSDJRSHOD
&RPSDQKLDDSyVUHIHULGRDUELWUDPHQWR)RLLQWHUSRVWRUHFXUVRSHOD&RPSDQKLDTXHHVWiSHQGHQWH
GHMXOJDPHQWR'HDFRUGRFRPRSDUHFHUGRVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVGD&RPSDQKLDRULVFRGHSHUGD
SURYiYHOpHVWLPDGRHP5GHYLGDPHQWHSURYLVLRQDGR
3URFHVVRVWULEXWiULRVFRPSHUGDSURYiYHO
$VSURYLV}HVWULEXWiULDVVmRSULQFLSDOPHQWHGHFRUUHQWHVGHGLVFXVV}HVDGPLQLVWUDWLYDVHMXGLFLDLV
UHIHUHQWHV D LPXQLGDGH WULEXWiULD H FRQWULEXLo}HV VRFLDLV 2V FRQVXOWRUHV MXUtGLFRV HIHWXDUDP
OHYDQWDPHQWRDYDOLDomRHTXDQWLILFDomRGDVGLYHUVDVDo}HVGHQDWXUH]DMXUtGLFDHSDUDVXSRUWDU
DUHYHUVmRGRYDORUSURYLVLRQDGRQRWULPHVWUHDQWHULRUGHFRUUHQWHDTXLWDomRGRGpELWR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
3URFHVVRVWUDEDOKLVWDVFRPSHUGDSURYiYHO
2VSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVGLVFXWHPHPJHUDOKRUDVH[WUDVIpULDVQmRJR]DGDVUHFRQKHFLPHQWRGH
YtQFXOR HPSUHJDWtFLR HRX GH DWLYLGDGH GH GRFrQFLD HTXLSDUDomR VDODULDO DGLFLRQDO QRWXUQR
LQWHUYDOR LQWUD H LQWHUMRUQDGD GLIHUHQoDV GH VDOiULR SRU UHGXomR GH FDUJD KRUiULD GH GRFHQWHV H
LQGHQL]Do}HV SRU QmR FXPSULPHQWR GH DFRUGR FROHWLYR 1RVVRV FRQVXOWRUHV MXUtGLFRV HIHWXDUDP
OHYDQWDPHQWR DYDOLDomR H TXDQWLILFDomR GDV GLYHUVDV Do}HV WUDEDOKLVWDV H SDUD VXSRUWDU DV
SURYiYHLV SHUGDV FRP HVVDV FDXVDV D $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD PDQWpP FRQVROLGDGR  D
SURYLVmRGH5HPGHGH]HPEURGH 5HPGHGH]HPEURGH 
5HVVDUFLPHQWRSDUDSHUGDVFtYHLVWULEXWiULRVHWUDEDOKLVWDV
3DUWHGRVSURFHVVRVGDFRQWURODGD8QLFLGUHIHUHPVHDIDWRVJHUDGRUHVRFRUULGRVGXUDQWHDJHVWmR
GRVH[SURSULHWiULRVGD8QLFLGDQWHULRUHVjDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDVHQGRHQWmRFRQWLQJrQFLDV
GH UHVSRQVDELOLGDGH GRV H[SURSULHWiULRV 1D KLSyWHVH GH HYHQWXDLV SHUGDV GHILQLWLYDV QHVVHV
SURFHVVRVD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPJDUDQWLDVFRQWUDWXDLVGHUHVVDUFLPHQWRDV
TXDLVSRGHUmRVHUFRPSHQVDGDVFRPUHWHQomRGHSDJDPHQWRVDGYLQGRVGHFRQWUDWRGHORFDomR
FHOHEUDGR FRP RV H[SURSULHWiULRV GD 8QLFLG UHVSHLWDGRV OLPLWHV H FRQGLo}HV GR FRQWUDWR GH
FRPSUDHYHQGDGHTXRWDVFHOHEUDGRHQWUHDVSDUWHV$OpPGRGHVHPEROVRHIHWXDGRFRPEDVHQR
SHUFHQWXDOGHUHVSRQVDELOLGDGHGDQRYDJHVWmRDRSDVVRTXHRGHVHPEROVRUHVLGXDOILFDDFDUJR
GRVSDWURQRVGRVH[SURSULHWiULRV
3DUWHGRVSURFHVVRVGDFRQWURODGD8QLIUDQUHIHUHPVHLQWHJUDOPHQWHDIDWRVJHUDGRUHVRFRUULGRV
GXUDQWHDJHVWmRGRVH[SURSULHWiULRVGD8QLIUDQDQWHULRUHVjDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDVHQGR
GH UHVSRQVDELOLGDGH GRV H[SURSULHWiULRV 1D KLSyWHVH GH HYHQWXDLV SHUGDV GHILQLWLYDV QHVVHV
SURFHVVRVTXHH[FHGDPRYDORUGH5GDPHVPDIRUPDD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDV
SRVVXHP JDUDQWLDV FRQWUDWXDLV GH UHVVDUFLPHQWR DV TXDLV SRGHUmR VHU FRPSHQVDGDV FRP
UHWHQomRGHSDJDPHQWRVDGYLQGRVGHFRQWUDWRGHORFDomRFHOHEUDGRFRPRVH[SURSULHWiULRVGD
8QLIUDQUHVSHLWDGRVOLPLWHVHFRQGLo}HVGRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGHDo}HVFHOHEUDGRHQWUH
DVSDUWHV
3DUWHGRVSURFHVVRVGDFRQWURODGD&(8163UHIHUHPVHLQWHJUDOPHQWHDIDWRVJHUDGRUHVRFRUULGRV
GXUDQWH D JHVWmR GRV H[SURSULHWiULRV DQWHULRUHV j DTXLVLomR SHOD &RPSDQKLD VHQGR GH
UHVSRQVDELOLGDGH GRV H[SURSULHWiULRV 1D KLSyWHVH GH HYHQWXDLV SHUGDV GHILQLWLYDV QHVVHV
SURFHVVRVD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVSRVVXHPJDUDQWLDVFRQWUDWXDLVGHUHVVDUFLPHQWRDV
TXDLVSRGHUmRVHUFRPSHQVDGDVFRPUHWHQomRGHSDJDPHQWRVDGYLQGRVGHFRQWUDWRGHORFDomR
FHOHEUDGR FRP RV H[SURSULHWiULRV GR &(8163 UHVSHLWDGRV OLPLWHV HFRQGLo}HV GRFRQWUDWR GH
FRPSUDHYHQGDGHDo}HVFHOHEUDGRHQWUHDVSDUWHV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
3URFHVVRVFRPSHUGDSRVVtYHO
$&RPSDQKLDSRVVXLSURFHVVRVFODVVLILFDGRVFRPRSUREDELOLGDGHGHSHUGDSRVVtYHORVTXDLVQmR
SRVVXHPSURYLVmRUHJLVWUDGDFRQIRUPHDSUHVHQWDGRDEDL[R

3URFHVVRVFtYHLV
3URFHVVRVWULEXWiULRV
3URFHVVRVWUDEDOKLVWDV
7RWDO

&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR

 





















3URFHVVRVFtYHLVFRPSHUGDSRVVtYHO
2VFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVHIHWXDUDPOHYDQWDPHQWRDYDOLDomRHTXDQWLILFDomRGDVGLYHUVDVDo}HVGH
QDWXUH]DFtYHOFODVVLILFDGDVFRPULVFRGHSHUGDSRVVtYHOFXMRYDORUDSXUDGRQRFRQVROLGDGRHP
GHGH]HPEURGHHUDGH5 5HPGHGH]HPEURGH 
'HQWUHYiULRVSURFHVVRVFtYHLVFRPULVFRGHSHUGDSRVVtYHOSRGHPRVGHVWDFDU
$omR LQGHQL]DWyULDSURSRVWDFRQWUDDFRQWURODGD8QLIUDQSRU HVWXGDQWHVTXHDOHJDP WHUHP VLGR
YtWLPDVGHHVWHOLRQDWRSRULQGLYtGXRTXHVHSDVVDYDSRUWXWRUDHUHSUHVHQWDQWHGHSRORGHFXUVRV
VXSRVWDPHQWHRIHUWDGRVSHOD8QLIUDQQDFLGDGHGH1RYD3RQWH0*WHQGRPDWULFXODGRWDLVDOXQRV
UHDOL]DGRDWLYLGDGHVHUHFHELGRYDORUHVGHPHQVDOLGDGHVVHPRFRQKHFLPHQWRHDXWRUL]DomRGD
8QLIUDQ 3OHLWHLDP R UHFRQKHFLPHQWR GDV DWLYLGDGHV UHDOL]DGDV SHUDQWH D VXSRVWD WXWRUD
UHJXODUL]DomRGHVXDYLGDDFDGrPLFDFRQYDOLGDomRGRVHVWXGRVVHPFXVWRV$OWHUQDWLYDPHQWHQD
LPSRVVLELOLGDGH GH FRQYDOLGDomR SOHLWHDUDP D UHVWLWXLomR GRV YDORUHV SDJRV D WtWXOR GH
PHQVDOLGDGHFXMRYDORUQmRIRLLQGLFDGRQDLQLFLDOHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLV)RLFRQVLGHUDGR
SHORVDGYRJDGRVRYDORUGH5FRPRSHUGDSRVVtYHO
3URFHVVRVWULEXWiULRVFRPSHUGDSRVVtYHO
1RVVRVFRQVXOWRUHVHIHWXDUDPOHYDQWDPHQWRDYDOLDomRHTXDQWLILFDomRGRVGLYHUVRVSURFHVVRVGH
QDWXUH]DWULEXWiULDFRPSHUGDSRVVtYHOHRYDORUDSXUDGRQRFRQVROLGDGRIRLGH5HP
GHGH]HPEURGH 5HPGHGH]HPEURGH 
3URFHVVRVWUDEDOKLVWDVFRPSHUGDSRVVtYHO
1RVVRVFRQVXOWRUHVHIHWXDUDPOHYDQWDPHQWRDYDOLDomRHTXDQWLILFDomRGRVGLYHUVRVSURFHVVRVGH
QDWXUH]DWUDEDOKLVWDFRPSHUGDSRVVtYHOHRYDORUDSXUDGRQRFRQVROLGDGRIRLGH5HP
GHGH]HPEURGH 5HPGHGH]HPEURGH 
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

2EULJDo}HVSRUDTXLVLo}HVGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
81,)5$1
6DOGRVHP



 $TXLVLomR
 -XURV
 3DJDPHQWR
6DOGRVHP






&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH




 $TXLVLomR
 -XURV
 3DJDPHQWR
6DOGRVHP






&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH




5HFHLWDGLIHULGD
6DOGRVHP
 UHFHLWDGLIHULGDFRPYHQGDGHLPyYHO
 $SURSULDomR
6DOGRVHP
&LUFXODQWH
1mR&LUFXODQWH








3URSULHGDGHGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
$FRQWURODGDLQGLUHWD&HXQVSFHOHEURXHPGHPDUoRGHRFRPSURPLVVRGHYHQGDHFRPSUD
GHEHPLPyYHOFRP0RWUL]3DUWLFLSDo}HV/WGDHPVHJXLGDUHDOL]RXRDUUHQGDPHQWRGRLPyYHOQR
PHVPRGLDHVVDRSHUDomRIRLWUDWDGDFRPRFRQFHLWRGHTXHWUDWDR&3&VHQGRRFRQWUDWRGH
DUUHQGDPHQWRUHDOL]DGRFRPRSUD]RGHYLQWHDQRV
2YDORUGDYHQGDIRLGH5³YLGHQRWDVH[SOLFDWLYD´FRPUHFHELPHQWRGHDFRUGRFRPR
IOX[RGHSDJDPHQWRHVWLSXODGRVHPFRQWUDWR2JDQKRGHFDSLWDOFRPRDUUHQGDPHQWRIRLGH5
VHQGRHVWiUHFHLWDFRQWDELOL]DGDHPUHFHLWDVGLIHULGDVSDUDDSURSULDo}HVPHQVDLVGXUDQWH
DQRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
(PDWRFRQWtQXRIRLFHOHEUDGRRFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOFXMRREMHWRIRLDFRQWUDWDomR
GRGLUHLWRGHXWLOL]DomRGDSURSULHGDGHHPSRGHUGD0RWUL]3DUWLFLSDo}HV/WGDSDUDXWLOL]DomRHP
VXD DWLYLGDGH RSHUDFLRQDO SHOR SUD]R GH  DQRV QR YDORU GH 5 D VHU SDJR HP 
SDUFHODVDMXVWDGRSHOR,*30FRPSURUURJDo}HVRQHURVDVSUHYLVWDVDSyVHVVHSUD]RFRQIRUPH
GHVFULWRQDQRWDH[SOLFDWLYD

0XGDQoDVQRVSDVVLYRV
&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH
(PGH
MDQHLURGH


(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQmR
FLUFXODQWH
'HErQWXUHVDSDJDUFLUFXODQWH
'HErQWXUHVDSDJDUQmRFLUFXODQWH
7RWDO

-XURV9DU
&DPEH
0RQHWiULDV

1RYDV
FDSWDo}HV



















(PGH
MDQHLURGH


(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQmR
FLUFXODQWH
'HErQWXUHVDSDJDUFLUFXODQWH
'HErQWXUHVDSDJDUQmRFLUFXODQWH
2EULJDo}HVGH DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
FLUFXODQWH
2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
QmRFLUFXODQWH
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGH
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDFLUFXODQWH
2EULJDo}HVSRU DTXLVLomRGH
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDQmRFLUFXODQWH
'HULYDWLYRV VZDS
7RWDO
(IHLWRQmRFDL[D

)OX[RVGH
FDL[D





)OX[RVGH
FDL[D


















&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH
-XURV9DU
1RYDV
&DPEH
FDSWDo}HV
0RQHWiULDV

















2XWURV



(PGH
GH]HPEUR
GH















2XWURV



(PGH
GH]HPEUR
GH



































































2XWURV

(PGH
GH]HPEUR
GH

&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH
(PGH
MDQHLURGH


)OX[RVGH
FDL[D
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-XURV9DU
&DPEH
0RQHWiULDV

1RYDV
FDSWDo}HV

&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQmR
FLUFXODQWH
'HErQWXUHVDSDJDUFLUFXODQWH
'HErQWXUHVDSDJDUQmRFLUFXODQWH
7RWDO







































&RQVROLGDGR
GHGH]HPEUR GH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVH ILQDQFLDPHQWRVQmR
FLUFXODQWH
'HErQWXUHVDSDJDUFLUFXODQWH
'HErQWXUHVDSDJDUQmRFLUFXODQWH
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGH
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDFLUFXODQWH
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGH
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDQmRFLUFXODQWH
'HULYDWLYRV VZDS
7RWDO

(PGH
MDQHLURGH


)OX[RVGH
FDL[D

-XURV9DU
&DPEH
0RQHWiULDV

1RYDV
FDSWDo}HV
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2XWURV







(PGH
GH]HPEUR
GH







&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

3DWULP{QLROtTXLGR
D &DSLWDOVRFLDO
(PGHGH]HPEURGHRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDHUDGH5 5HP
GHGH]HPEURGH FRPSRVWRSRU HPGHGH]HPEURGH
Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV H VHP YDORUHV QRPLQDLV WRWDOPHQWH LQWHJUDOL]DGDV H D
FRPSRVLomRDFLRQiULDpGHPRQVWUDGDDVHJXLU
$FLRQLVWDV
'+)3)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV
)XQGRGH,QYHVWLPHQWRH3DUWLFLSDo}HV$OID
$FWLV(')XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV
&UX]H3DUWLFLSDo}HV6$
$FLRQLVWD3HVVRD)tVLFD
$o}HVHPWHVRXUDULD


$o}HV
3DUW
 
    


 








$o}HV
3DUW
 
 
 








L (PGHPDLRGHKRXYHDXPHQWRGHFDSLWDOGH5DWUDYpVGDUHVHUYDSDUD
IXWXURDXPHQWRGHFDSLWDOSRUpPQmRKRXYHDOWHUDomRQDVDo}HVTXHWRWDOL]DP
Do}HV
LL (P  GH RXWXEUR GH  KRXYH FDQFHODPHQWR GH Do}HV HP WHVRXUDULDDOWHUDQGR R
Q~PHURGHDo}HVSDUDDo}HV
LLL (PGHPDUoRGHKRXYHDYHQGDGDVDo}HVGD$FWLV(')XQGRGHLQYHVWLPHQWR
HP SDUWLFLSDo}HV H DFLRQLVWDV PLQRULWiULRV TXH UHSUHVHQWDYDP  GDV Do}HV
GHWHQWRUHVGHDo}HV SDUDDHQWUDGDGRIXQGR&UX]HSDUWLFLSDo}HVSRUpPR
Q~PHURWRWDOGHDo}HVQmRVRIUHXDOWHUDomRSHUPDQHFHQGRHPDo}HV
LY (PGHDEULOGHKRXYHDXPHQWRGHFDSLWDOGH5DWUDYpVGDUHVHUYDSDUD
IXWXURDXPHQWRGHFDSLWDOSRUpPQmRKRXYHDOWHUDomRQDVDo}HVTXHWRWDOL]DP
Do}HV
Y (PGHRXWXEURGHKRXYHDXPHQWRGHFDSLWDOGH5DWUDYpVGDUHVHUYDGH
UHWHQomRGHOXFURVSRUpPQmRKRXYHDOWHUDomRQDVDo}HVTXHWRWDOL]DPDo}HV
E  $o}HVHPWHVRXUDULD
(P  GH PDUoR GH  D &RPSDQKLD HIHWXRX D DTXLVLomR GH  QRYDV Do}HV QR
PRQWDQWHGH5
(PGHRXWXEURGHKRXYHRFDQFHODPHQWRGDVDo}HVPDQWLGDVHPWHVRXUDULD
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
F  5HVHUYDOHJDO
$UHVHUYDOHJDOpFRQVWLWXtGDPHGLDQWHDDSURSULDomRGHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRDWpR
OLPLWHGHGRFDSLWDOVRFLDOGHDFRUGRFRPRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$omR
G  5HVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV
$UHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURVIRLFRQVWLWXtGDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQ
FRPRREMHWLYRGHDSOLFDomRHPIXWXURVLQYHVWLPHQWRV&RQIRUPHGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HL
QRVDOGRGDVUHVHUYDVGHOXFURVQmRSRGHUiXOWUDSDVVDURFDSLWDOVRFLDOFDEHQGR
j$VVHPEOHLDGHOLEHUDUVREUHDDSOLFDomRGHVVHH[FHVVRQRDXPHQWRGHFDSLWDORXGLVWULEXLomR
GHGLYLGHQGRV
H  'LYLGHQGRV
2(VWDWXWRGD&RPSDQKLDSUHYrXPGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRHTXLYDOHQWHDGROXFUR
OtTXLGRGRH[HUFtFLRDMXVWDGRSHODFRQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDOFRQIRUPHDOHLGDVVRFLHGDGHV
SRUDomR
$ GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR DSXUDGR QRV H[HUFtFLRV GH  H  HVWi GHPRQVWUDGDD
VHJXLU




/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
%DVHSDUD5HVHUYDOHJDO







$SURSULDomRSDUDUHVHUYDOHJDO L
%DVHSDUDGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR
'LYLGHQGR PtQLPRREULJDWyULR  
'HVWLQDomRSDUDDUHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV
5HVHUYDSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO LL













L  $$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHVWLQRXSDUWHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRSDUDDUHVHUYDOHJDODWpRPRQWDQWHHTXLYDOHQWH
DGRFDSLWDOVRFLDO
LL  2$UWGD/HLGDV6$SUHYrTXHRVDOGRGDVUHVHUYDVGHOXFURVH[FHWRDVSDUDFRQWLQJrQFLDVGHLQFHQWLYRVILVFDLVHGH
OXFURV D UHDOL]DU QmR SRGHUi XOWUDSDVVDU R FDSLWDOVRFLDO 'HVWD IRUPD D$GPLQLVWUDomR GHVWLQRX R PRQWDQWH GH 5
5HPGHGH]HPEURGH GRVDOGRGDUHVHUYDGHOXFURVQDIRUPDGHDXPHQWRGHFDSLWDODVHUGHOLEHUDGRHP
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD

(PD&RPSDQKLDDSURYRXGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDGLFLRQDOGH5 5
HP 
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

/XFURSRUDomR
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDVHJXLUDVLQIRUPDo}HVVREUHROXFURSRUDomRSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
/XFURSRUDomR EiVLFRHGLOXtGR
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
0pGLDSRQGHUDGDGDTXDQWLGDGHGHDo}HVRUGLQiULDV
/XFURSRUDomRHP5











,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHJHVWmRGHULVFRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVDVH[S}HPDGLYHUVRVULVFRVGHPHUFDGR
LQFOXLQGRULVFRFDPELDOULVFRGHWD[DGHMXURVGHYDORUMXVWRULVFRGHWD[DGHMXURVGHIOX[RGH
FDL[D ULVFRGHFUpGLWRHULVFRGHOLTXLGH]
$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVDSUHVHQWDPH[SRVLo}HVDRVVHJXLQWHVULVFRVDGYLQGRVGR
XVRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
5LVFRGHPHUFDGR
2ULVFRGHPHUFDGRpRULVFRGHTXHRYDORUMXVWRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVGHXPLQVWUXPHQWR
ILQDQFHLURIOXWXHGHYLGRDYDULDo}HVQRVSUHoRVGHPHUFDGR2VSUHoRVGHPHUFDGRHQJOREDP
DSHQDV R ULVFR GH WD[D GH MXURV ,QVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV DIHWDGRV SHOR ULVFR GH PHUFDGR
LQFOXHPHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
5LVFRGHWD[DGHMXURV
5LVFR GH WD[D GH MXURV p R ULVFR GH TXH R YDORU MXVWR GRV IOX[RV GH FDL[D IXWXURV GH XP
LQVWUXPHQWRILQDQFHLURIOXWXHGHYLGRDYDULDomRQDVWD[DVGHMXURVGHPHUFDGR$H[SRVLomRGD
&RPSDQKLDDRVULVFRVGHPXGDQoDVQDVWD[DVGHMXURVGHPHUFDGRUHIHUHVHSULQFLSDOPHQWH
DRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVHDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVVXMHLWRVDWD[DVGH
MXURVYDULiYHLV
$V WD[DV GH MXURV FRQWUDWDGDV VREUH DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV HVWmR PHQFLRQDGDV QD 1RWD  H
VREUH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV HVWmR PHQFLRQDGDV QDV 1RWDV  H 
UHVSHFWLYDPHQWH
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
6HQVLELOLGDGHjWD[DGHMXURV
2V LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURVDWLYRV GD&RPSDQKLD HVXDVFRQWURODGDVVmRUHSUHVHQWDGRVSRU
FDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHHVWmRUHJLVWUDGRVSHORYDORUGHFXVWRDFUHVFLGRVGHUHQGLPHQWRV
RXHQFDUJRVLQFRUULGRVRVTXDLVHPGHGH]HPEURGHVHDSUR[LPDPGRVYDORUHVGH
PHUFDGR2VSULQFLSDLVULVFRVDWUHODGRVjVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHVWmROLJDGRVjYDULDomR
GD &', SDUD DV DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV RV HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV 1R
FHQiULRSURYiYHOIRLFRQVLGHUDGDDSUHPLVVDGHVHPDQWHUQDGDWDGRYHQFLPHQWRGDRSHUDomR
RTXHRPHUFDGRYHPVLQDOL]DQGRDWUDYpVGDVFXUYDVGHPHUFDGRREWLGDVDWUDYpVGRUHODWyULR
)2&86GR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO'HVWDPDQHLUDQRFHQiULRSURYiYHOQmRKiLPSDFWRVREUH
RYDORUMXVWRGRLQVWUXPHQWRILQDQFHLUR$&RPSDQKLDFRQVLGHURXXPDGHWHULRUDomRGHH
SDUDDVYDULiYHLVGHULVFR
$V WDEHODV D VHJXLU GHPRQVWUDP D DQiOLVH GH VHQVLELOLGDGH SUHSDUDGD SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDHRHIHLWRGDVRSHUDo}HVHPDEHUWRFRQVLGHUDQGRXPDQRGHFRUUHomRDSDUWLUGHGH
GH]HPEURGH
&HQiULRHPGHGH]HPEURGH &RQWURODGRUD
7D[D
2SHUDomR
(TXLYDOHQWHVGHFDL[D

5LVFR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV ULVFRGHSHUGD
HPIXQomRGDUHGXomRGR&',

3URYiYHO


9DULDomRGH


9DULDomRGH


&',

(PSUpVWLPRVH
'tYLGD 5LVFRGHSHUGDHPIXQomRGR
ILQDQFLDPHQWRVLQFOXLQGR DXPHQWRGR&',HYDORUL]DomRGD
GHULYDWLYRV
GtYLGD
'tYLGD 5LVFRGHSHUGDHPIXQomRGR
DXPHQWRGR&',HYDORUL]DomRGD
'HErQWXUHV
GtYLGD

























&',
&',

&HQiULRHPGHGH]HPEURGH &RQVROLGDGR
7D[D
2SHUDomR
(TXLYDOHQWHVGHFDL[D
(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVLQFOXLQGR
GHULYDWLYRV

5LVFR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV ULVFRGH
SHUGDHPIXQomRGDUHGXomRGR
&',

'HErQWXUHV

'tYLGD 5LVFRGHSHUGDHPIXQomRGR
DXPHQWRGR&',HYDORUL]DomRGD
GtYLGD
'tYLGD 5LVFRGHSHUGDHPIXQomRGR
DXPHQWRGR&',HYDORUL]DomRGD
GtYLGD

2EULJDo}HVGH
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO

'tYLGD 5LVFRGHSHUGDHPIXQomRGR
DXPHQWRGR,*30

3URYiYHO


9DULDomRGH


9DULDomRGH


&',
































&',
&',

,*30
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

5LVFRFDPELDO
$H[SRVLomRGD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVDRULVFRGHYDULDomRQDVWD[DVGHFkPELR
p DSOLFiYHO SULQFLSDOPHQWH D HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GHQRPLQDGRV HP PRHGD
HVWUDQJHLUD
2ULVFRFDPELDOSRGHLPSDFWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRGD&RPSDQKLD
HRXVXDVFRQWURODGDVHPIXQomRGRVHPSUpVWLPRVFRQWUDWDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUD3DUD
JHUHQFLDUHVWHULVFRD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVXWLOL]DPFRQWUDWRVGHVZDSV
5LVFRGHFUpGLWR
2 ULVFR GH FUpGLWR p R ULVFR GH D FRQWUDSDUWH GH XP QHJyFLR QmRFXPSULU XPD REULJDomR
SUHYLVWD HP XP LQVWUXPHQWR ILQDQFHLUR RX FRQWUDWR FRP FOLHQWH R TXH OHYDULD DR SUHMXt]R
ILQDQFHLUR$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRGHFUpGLWRHPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
SULQFLSDOPHQWHFRPUHODomRDFRQWDVDUHFHEHU HGHILQDQFLDPHQWRLQFOXLQGRGHSyVLWRVH
DSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHPEDQFRVHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
2VYDORUHVFRQWiEHLVGRVDWLYRVILQDQFHLURVUHSUHVHQWDPDH[SRVLomRPi[LPDGRFUpGLWR
5HSUHVHQWDGR SHOD SRVVLELOLGDGH GD &RPSDQKLD LQFRUUHU HP SHUGDV UHVXOWDQWHV GD
GLILFXOGDGHGHUHFHELPHQWRGHVHXVDOXQRV
2ULVFRGHFUpGLWRGRVDOXQRVpDGPLQLVWUDGRSHOD&RPSDQKLDHSRUFDGDFRQWURODGDHVWDQGR
VXMHLWRDRVSURFHGLPHQWRVFRQWUROHVHSROtWLFDHVWDEHOHFLGDSHOD&RPSDQKLDHPUHODomRD
HVWHULVFR2VDOGRDUHFHEHUGHPHQVDOLGDGHVpGHQRPLQDGRHP5HDLVHD$GPLQLVWUDomR
PRQLWRUDRULVFRGRVDOGRDUHFHEHUGRVDOXQRVHVmRFREUDGDVPHQVDOPHQWHFRPEDVHQR
FRQWUDWRILUPDGRHQWUHD&RPSDQKLDHRVDOXQRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
2ULVFRGHFUpGLWRGHVDOGRVFRPEDQFRVHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVpDGPLQLVWUDGRSHODJHVWmR
ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD GH DFRUGR FRP D SROtWLFD SRU HVWD HVWDEHOHFLGD 2V UHFXUVRV
H[FHGHQWHV VmR LQYHVWLGRV DSHQDV HP FRQWUDSDUWHV DSURYDGDV H GHQWUR GR OLPLWH
HVWDEHOHFLGRDFDGDXPD$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVWrPFRPRSROtWLFDDDSOLFDomR
GHUHFXUVRVHPEDQFRVGHSULPHLUDOLQKDHHPDSOLFDo}HVFRPEDL[RQtYHOGHH[SRVLomRH
DOWRQtYHOGHOLTXLGH]3UDWLFDPHQWHWRGRRH[FHVVRGHFDL[DpDSOLFDGRHPFHUWLILFDGRVGH
GHSyVLWR EDQFiULR H RSHUDo}HV FRPSURPLVVDGDV HPLWLGDV SRU HVWDV LQVWLWXLo}HV $
&RPSDQKLD HYLWD DSOLFDo}HV HP IXQGRV GH LQYHVWLPHQWRV HP TXH Ki ULVFR GH DWLYR
GHVFRQKHFLGRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
5LVFRGHOLTXLGH]
$&RPSDQKLDDFRPSDQKDRULVFRGHHVFDVVH]GHUHFXUVRVSRUPHLRGHXPDIHUUDPHQWDGH
SODQHMDPHQWR GH OLTXLGH] UHFRUUHQWH 2 REMHWLYR GD &RPSDQKLD p PDQWHU R VDOGR HQWUH D
FRQWLQXLGDGH GRV UHFXUVRV H D IOH[LELOLGDGH SRU PHLR GH FRQWDV JDUDQWLGDV HPSUpVWLPRV
EDQFiULRV H DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO ILQDQFHLUR $ WDEHOD D VHJXLU UHVXPH R SHUILO GR
YHQFLPHQWRGRSDVVLYRILQDQFHLURGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHHFRP
EDVHQRVSDJDPHQWRVFRQWUDWXDLVQmRGHVFRQWDGRV

3DVVLYRVILQDQFHLURV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
LQFOXLQGRGHULYDWLYRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGH
REULJDo}HVVRFLHWiULDV
7RWDO

&RQWURODGRUD
D
0DLVGH
DQRV
DQRV

DQR

7RWDO

DQR

&RQVROLGDGR
D
0DLVGH
DQRV
DQRV

7RWDO


































































3DVVLYRVILQDQFHLURV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
LQFOXLQGRGHULYDWLYRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGH
REULJDo}HVVRFLHWiULDV
2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLO
7RWDO

&RQWURODGRUD
D
0DLVGH
DQRV
DQRV

DQR

7RWDO

DQR

&RQVROLGDGR
D
0DLVGH
DQRV
$QRV

7RWDO

















































































*HVWmRGRFDSLWDO
2 REMHWLYR SULQFLSDO GD DGPLQLVWUDomR GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD p DVVHJXUDU TXH HVWH
PDQWHQKDXPDFODVVLILFDomRGHFUpGLWRIRUWHHXPUD]mRGHFDSLWDOOLYUHGHSUREOHPDVDILP
GHDSRLDURVQHJyFLRVHPD[LPL]DURYDORUGRDFLRQLVWD$&RPSDQKLDDGPLQLVWUDDHVWUXWXUD
GRFDSLWDOHDDMXVWDFRQVLGHUDQGRDVPXGDQoDVQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDV3DUDPDQWHURX
DMXVWDU D HVWUXWXUD GRFDSLWDO D &RPSDQKLD SRGH DMXVWDUR SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV DRV
DFLRQLVWDVGHYROYHURFDSLWDODHOHVRXHPLWLUQRYDVDo}HV1mRKRXYHDOWHUDo}HVTXDQWR
DRVREMHWLYRVSROtWLFDVRXSURFHVVRVGXUDQWHRVH[HUFtFLRV ILQGRVHPGHGH]HPEURGH
 H  $ &RPSDQKLD LQFOXL QD GtYLGD OtTXLGD RV HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H
GHErQWXUHV PHQRV FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D H DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV H RSWRX SRU
DSUHVHQWDURFRQVROLGDGRSRUFRQVLGHUDUPDLVUHOHYDQWH
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
&RQVROLGDGR


(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HULYDWLYRV
'HErQWXUHV
2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLO
 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
  'tYLGDOtTXLGD
3DWULP{QLROtTXLGR


















'tYLGDOtTXLGDHSDWULP{QLROtTXLGR







9DORUMXVWR
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDFRPSDUDomRHQWUHRYDORUFRQWiELOHRYDORUMXVWRGRVSULQFLSDLV
DWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVGDFRQWURODGRUD
9DORUFRQWiELO
 

9DORUMXVWR
 

$WLYRVILQDQFHLURV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
2XWURVFUpGLWRV
7RWDO





















3DVVLYRVILQDQFHLURV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HULYDWLYRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
7RWDO

























$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDFRPSDUDomRHQWUHRYDORUFRQWiELOHRYDORUMXVWRGRVSULQFLSDLV
DWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVFRQVROLGDGRV
9DORUFRQWiELO
 
$WLYRVILQDQFHLURV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
2XWURVFUpGLWRV
7RWDO
3DVVLYRVILQDQFHLURV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HULYDWLYRV
'HErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVSRUDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomR
VRFLHWiULD
2EULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO 1RWD
7RWDO

9DORUMXVWR
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD


(VWLPDWLYDGRYDORUMXVWR
2VDWLYRV HSDVVLYRV ILQDQFHLURVUHJLVWUDGRV RXGLYXOJDGRV DYDORUMXVWRVmRFODVVLILFDGRV GH
DFRUGRFRPRVQtYHLVDVHJXLU
 1tYHO3UHoRVGHPHUFDGRFRWDGRV QmRDMXVWDGRV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVRX
SDVVLYRVLGrQWLFRV
 1tYHO7pFQLFDVGHDYDOLDomRSDUDDVTXDLVDLQIRUPDomRGHQtYHOPDLVEDL[RHVLJQLILFDWLYD
SDUDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRVHMDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHREVHUYiYHO
 1tYHO7pFQLFDVGHDYDOLDomRSDUDDVTXDLVDLQIRUPDomRGHQtYHOPDLVEDL[RHVLJQLILFDWLYD
SDUDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRQmRHVWHMDGLVSRQtYHO
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRVDWLYRVGD&RPSDQKLDPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRVHQGR
&RQVROLGDGR

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HULYDWLYRV

1tYHO




GHGH]HPEURGH
1tYHO
1tYHO






7RWDO




1tYHO

GHGH]HPEURGH
1tYHO
1tYHO










7RWDO




,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
$V RSHUDo}HVGHVZDSVmRFODVVLILFDGDVFRPRKHGJHGHYDORUMXVWRFXMRREMHWLYRp SURWHJHUGD
H[SRVLomRFDPELDO GyODUHVDPHULFDQRV FRQYHUWHQGRDGtYLGDHPPRHGDORFDO
2SHUDo}HVGHVWDQDWXUH]DIRUDPFRQWUDWDGDVSHODSULPHLUDYH]QRDQRGHHFRQVLGHUDUDPRV
PHVPRV WHUPRV GH YDORUHV SUD]RV H WD[DV H UHDOL]DGDV FRP D PHVPD LQVWLWXLomR ILQDQFHLUDV
³FRQWUDSDUWH´  (P  GH GH]HPEUR GH  R YDORU UHIHUrQFLD GRV FRQWUDWRV HP DEHUWR HUD
5 5HPGHGH]HPEURGH 
$VRSHUDo}HVGHKHGJHFRQWUDWDGDVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHDSUHVHQWDUDP
HIHWLYLGDGH HP UHODomR jV GtYLGDV REMHWR GHVVD FREHUWXUD 3DUD DV RSHUDo}HV FRP GHULYDWLYRV
TXDOLILFDGRV FRPR FRQWDELOLGDGH GH SURWHomR KHGJH DFFRXQWLQJ  DGtYLGD REMHWR GD SURWHomR p
WDPEpPFRQVLGHUDGDDRVHXYDORUMXVWRFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDEDL[R
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

2EMHWRGHKHGJHGtYLGD
86'WD[DMXURVIL[D

9DULDomR
FDPELDO
DD

3RQWDDWLYDVZDS
86'WD[DMXURVIL[D

9DULDomR
FDPELDO
DD
&',
DD

3RQWDSDVVLYDVZDS
&',VSUHDG

9DORUGH
UHIHUrQFLD

&RQVROLGDGR
9DORUGH
UHIHUrQFLD
9DORUMXVWR

9DORUMXVWR























3RVLomRKHGJHOtTXLGDDSDJDU D
UHFHEHU
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVOtTXLGR
DSHQDVFRQWUDWRVSURWHJLGRV































*DQKRV H SHUGDV UHDOL]DGRV H QmR UHDOL]DGRV UHIHUHQWH D HVWHV FRQWUDWRV VmR UHJLVWUDGRV QR
UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR H R VDOGR D UHFHEHU SHOR VHX YDORU MXVWR HUD GH 5 HP  GH
GH]HPEUR GH  5 HP  GH GH]HPEUR GH   H HVWi UHJLVWUDGR QD UXEULFD GH
³(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV´
2VYDORUHVMXVWRVGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVVmRFDOFXODGRVSHODSURMHomRGRIOX[RGHFDL[DIXWXUR
GDVRSHUDo}HVXVDQGR DVFXUYDVGR &',HGHVFRQWDQGRRV DRYDORUSUHVHQWHXVDQGRWD[DVGH
PHUFDGRGR&',SDUDVZDSDPEDVGLYXOJDGDVSHOD%0 )%RYHVSD
2VYDORUHVGHPHUFDGRGRVVZDSVGHFXSRQVFDPELDLVYHUVXV&',IRUDPREWLGRVXWLOL]DQGRVHDV
WD[DVGHFkPELRYLJHQWHVQDGDWDHPTXHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVmROHYDQWDGDVHDVWD[DV
SURMHWDGDVSHORPHUFDGRFDOFXODGDVFRPEDVHQDVFXUYDVGHFXSRPGDPRHGDWDPEpPGLYXOJDGDV
SHOD%0 )%RYHVSD
$SRVLomRFRQVROLGDGDGDVRSHUDo}HVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHPDEHUWRHPGH
GH]HPEURGHHVWiDSUHVHQWDGDDVHJXLU

'HVFULomR
6ZDSFDPELDO
86'[&',
6ZDSFDPELDO
86'[&',

&RQWUDSDUWH

9DORUGH
UHIHUrQFLD

,WD~%%$

86'

,WD~%%$

86'
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9LJrQFLD
D

D


&RQVROLGDGR


$RYDORU
$RYDORU
MXVWR
MXVWR












&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
$UHFRQFLOLDomRGRUHVXOWDGRFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHHHVWiDSUHVHQWDGDDVHJXLU
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
   
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGD
HGDFRQWULEXLomRVRFLDO
$OtTXRWDILVFDOFRPELQDGD
,PSRVWRSHODDOtTXRWDFRPELQDGD
$GLo}HV
'HVSHVDVQmRGHGXWtYHLV L
([FOXV}HV
2XWUDVH[FOXV}HV
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
2XWURVLWHQV
&RPSHQVDomRGHSUHMXt]RVILVFDLV
,VHQomR ± 35281,




































































,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQR
UHVXOWDGRQRH[HUFtFLR
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO  FRUUHQWH

L  $VSULQFLSDLVDGLo}HVVmRRULXQGDVGDVSURYLV}HVSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLVHDDPRUWL]DomRGH
LQWDQJtYHLVDORFDGRVHPFRPELQDo}HVGHQHJyFLRVGDVFRQWURODGDVGLUHWDV6(&,'$&()HGDV
LQGLUHWDV)$66&2/e*,2H&(8163TXHGHDFRUGRFRPR5HJXODPHQWRGR,PSRVWRGH5HQGD
5,5 DUWLJRV SURYLVmR H iJLR QmRVmRGHVSHVDVGHGXWtYHLV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

5HFHLWDOtTXLGD
$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDFRQFLOLDomRGDUHFHLWDEUXWDHOtTXLGDSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
   
5HFHLWDEUXWD
&XUVRVGHJUDGXDomR
&XUVRVGHSyVJUDGXDomR
&XUVRVWpFQLFRVHFROpJLR
2XWUDVUHFHLWDV

























'HGXo}HVGDUHFHLWDEUXWD
%ROVDGHHVWXGRHGHVFRQWRVFRQFHGLGRV
'HYROXo}HVGH PHQVDOLGDGHVHWD[DV
7ULEXWRV

















5HFHLWDOtTXLGD









'HVSHVDVSRUQDWXUH]D
&RQWURODGRUD
 
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
'HSUHFLDomRGHLPRELOL]DGR
$PRUWL]DomRGRVRIWZDUH
$PRUWL]DomRGRLQWDQJtYHO
$OXJXHOHFRQGRPtQLR
(QHUJLDHOpWULFDiJXDHWHOHIRQH
8WLOLGDGHVOLPSH]DHVHJXUDQoD
3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGD
6HUYLoRVGHWHUFHLURV
0DQXWHQomRHUHSDURV
0DWHULDLVGHFRQVXPR
3URYLVmRSDUDGHPDQGDV MXGLFLDLV
&XVWRVFRPSDUFHULD
&XVWRVSHGDJyJLFRV
'HVSHVDVFRPSURYLVmRSDUDFUHGLWRGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
%DL[DVGH LPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
2XWUDV
&ODVVLILFDGDVFRPR
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
'HVSHVDVFRPSURYLVmRSDUDFUpGLWRGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
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&RQVROLGDGR
 

































































&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
   
5HFHLWDVVREUHDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDV
-XURVHHQFDUJRVUHFHELGRVVREUH
PHQVDOLGDGHV
2XWUDVUHFHLWDV
7RWDOGDVUHFHLWDVILQDQFHLUDV

























'HVSHVDVILQDQFHLUDV
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
   
-XURVVREUHREULJDo}HVDSDJDUGH
DTXLVLomRGHFRQWURODGDV
'HVFRQWRVFRQFHGLGRVVREUH
PHQVDOLGDGHVHPDWUDVR
7DULIDVEDQFiULDV
,2)
-XURVEDQFiULRVHPXOWDV
(QFDUJRVILQDQFHLURVVREUH
HPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRV
(QFDUJRVILQDQFHLURVVREUH
GHEHQWXUHV
$PRUWL]DomRGRFXVWRGHFDSWDomR
$MXVWHDYDORUSUHVHQWH
7RWDOGHVSHVDVILQDQFHLUDV



























































&RPSURPLVVRV
$&RPSDQKLDFRQWUDWRXDUUHQGDPHQWRVFRPHUFLDLVSDUDGHWHUPLQDGRVEHQV(VVHVDUUHQGDPHQWRV
WrPYLGDPpGLDHQWUHWUrVHFLQFRDQRVVHPSUHYLVmRFRQWUDWXDOSDUDRSomRGHUHQRYDomR
2VDOXJXpLVPtQLPRVIXWXURVDSDJDUVREUHDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVQmRFDQFHOiYHLV
HPGHGH]HPEURVmRRVVHJXLQWHV

'HQWURGHXPDQR
$SyVXPDQRPDVPHQRVGHFLQFRDQRV
0DLVGHFLQFRDQRV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
$VWDEHODVDEDL[RDSUHVHQWDPRVFRPSURPLVVRVUHIHUHQWHVDDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLV
ILQDQFHLURV

'HQWURGHXPDQR
(QWUHXPHFLQFRDQRV
7RWDODUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
(QFDUJRVILQDQFHLURV
9DORUSUHVHQWH


3DJDPHQWRV
PtQLPRV






'HQWURGHXPDQR
(QWUHXPHFLQFRDQRV
7RWDODUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
(QFDUJRVILQDQFHLURV
9DORUSUHVHQWH


3DJDPHQWRV
PtQLPRV







9DORUSUHVHQWHGRV
SDJDPHQWRV






9DORUSUHVHQWHGRV
SDJDPHQWRV





&RQWURODGRUD


3DJDPHQWRV
PtQLPRV
9DORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRV











&RQVROLGDGR


3DJDPHQWRV
PtQLPRV
9DORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRV











6HJXURV
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDGRWDPDSROtWLFDGHFRQWUDWDUFREHUWXUDGHVHJXURVSDUDRVEHQV
VXMHLWRV D ULVFRV SRU PRQWDQWHV FRQVLGHUDGRV SHOD $GPLQLVWUDomR FRPR VXILFLHQWHV SDUD FREULU
HYHQWXDLVVLQLVWURVFRQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGHVXDDWLYLGDGH2HVFRSRGRVWUDEDOKRVGHQRVVRV
DXGLWRUHV QmR LQFOXL D UHYLVmR GD VXILFLrQFLD GD FREHUWXUDGHVHJXURV D TXDO IRL GHWHUPLQDGD H
DQDOLVDGDTXDQWRjDGHTXDomRSHOD$GPLQLVWUDomR
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDVLPSRUWkQFLDVVHJXUDGDVHPGHGH]HPEURGHH
,PSRUWkQFLDVHJXUDGD
 
,QFrQGLRUDLRH[SORVmRGHTXDOTXHUQDWXUH]D
3HUGDRXSDJDPHQWRGHDOXJXHO
,PSDFWRGHYHtFXORWHUUHVWUHHGHPDLVDpUHRHRX
HVSDFLDO
5RXERGHEHQV
'DQRVHOpWULFRV
5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOGH'LUHWRUHVH
$GPLQLVWUDGRUHV
2XWURV























(YHQWRVVXEVHTXHQWHV
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&UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
L

(PGHIHYHUHLURGHD &UX]HLURGR6XO(GXFDFLRQDO6$FHOHEURXXP &RQWUDWRGH
&RPSUD H9HQGDGH$o}HVH 2XWUDV $YHQoDVFRPD9HULWDV )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP
3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDVRERFRQWUROHGD$GYHQWGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGD9HULWDV
(GXFDFLRQDO$3DUWLFLSDo}HV6$GHWHQWRUDVGD6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6DQWD5LWD6$
&HQWUR8QLYHUVLWiULRGD6HUUD*D~FKD)6*)DFXOGDGHGH7HFQRORJLDGD6HUUD*XD~FKD
± )76*  &(68&$ ± &RPSOH[R GH (QVLQR 6XSHULRU GH &DFKRHLULQKD /WGD &(68&$ ±
)DFXOGDGH ,QHGL  6RFLHGDGH (GXFDFLRQDO 6DQWD 7HUH]D /WGD H 6RFLHGDGH (GXFDFLRQDO
6mR%HQWR/WGD )DFXOGDGHGD6HUUD*D~FKDGH%HQWR*RQoDOYHV RTXDOIRLFHGLGRjVXD
FRQWURODGD$&()6$(PGHPDUoRGHDRSHUDomRIRLDSURYDGDSHOR&$'(VHP
UHVWULo}HV$V ,QVWLWXLo}HVDGTXLULGDVRIHUHFHPHQVLQRVXSHULRUGHVGHHFRQWDFRP
GH]HQDV GH FXUVRV GH JUDGXDomR SyVJUDGXDomR H H[WHQVmR H VRPDP PDLV GH  PLO
DOXQRVSUHVHQFLDLVHDGLVWkQFLD´

LL

(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDTXLWRXXPHPSUpVWLPRGH5FDSWDGRSDUD
DPSOLDomRGRFDPSXV8')HFDPSXV0yGXOR
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Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Hermes Ferreira Figueiredo

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Fábio Ferreira Figueiredo

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

1.1 - Declaração do Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário
Cargo do responsável

Hermes Ferreira Figueiredo
Diretor Presidente

O Diretor Presidente acima qualificado declara que:
(a)

reviu o formulário de referência.

(b)

todas as informações contidas no formulário de referência atendem ao disposto na Instrução
da CVM nº 480/2009, em especial aos artigos 14 a 19.

(c)

o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos
valores mobiliários por ele emitidos.
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário
Cargo do responsável

Fábio Ferreira Figueiredo
Diretor de Relações com Investidores

O Diretor de Relações com Investidores acima qualificado declara que:
(a)

reviu o formulário de referência.

(b)

todas as informações contidas no formulário de referência atendem ao disposto na Instrução
da CVM nº 480/2009, em especial aos artigos 14 a 19.

(c)

o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos
valores mobiliários por ele emitidos.
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente / Relações com Investidores
Não aplicável, tendo em vista que os atuais Diretor Presidente e Diretor de Relações com
Investidores da Companhia já prestaram suas declarações individuais nos itens 1.1 e 1.2 deste
Formulário de Referência.
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61.366.936/0001-25
01/10/2010
Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços para a Companhia: (i) auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria; (ii) revisão das informações financeiras trimestrais referentes aos períodos
de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2019, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias; e (iv) serviços de diligência (due diligence) fiscal, trabalhista e previdenciária nas aquisições
realizadas pelo grupo Cruzeiro.
O montante total da remuneração pelos serviços prestados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de
R$1.631.151,00 e o montante relativos aos serviços de diligência (due diligence) fiscal, trabalhista e previdenciária nas
aquisições realizadas pelo grupo Cruzeiro foi de R$940.000,00.
A substituição do auditor independente decorre de decisão da administração da Companhia, tendo em vista aspectos
comerciais.
Não aplicável, tendo em vista que não foi apresentada discordância pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

José Vital Pessoa Monteiro Filho

01/01/2017

856.126.184-68
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Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte, 8º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP,
Brasil, CEP 04543-011, Telefone (11) 25733000, Fax (11) 25734904, e-mail:
luciano.cunha@br.ey.com

Endereço

Ernst &Young Auditores Independentes S.S.

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

471-5

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM
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Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes
61.562.112/0001-20
01/07/2020
Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços para a Companhia (i) referente a revisão das informações
financeiras trimestrais referente ao período de 31 de março de 2020 de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
revisão de informações intermediárias; (ii) auditoria das demonstrações financeiras intermediárias referentes aos períodos de
6 (seis) meses e 9 (nove) meses findos em 30 de junho de 2020 e 30 de setembro de 2020, respectivamente, bem como do
exercício findo de 31 de dezembro de 2020; e (ii) emissão de carta conforto em conexão com a oferta pública inicial de ações
da Companhia.
O montante total da remuneração paga aos auditores independentes totalizavam R$ 3.249 mil, compostos por (i) R$ 1.791 mil
referentes a serviços de auditoria das demonstrações financeira e (ii) R$ 1.458 milhões referentes a emissão de carta conforto
em conexão com a oferta pública inicial de ações da Companhia.
Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição da Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes.

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

José Vital Pessoa Monteiro Filho

Nome responsável técnico
01/01/2020

DATA_INICIO_ATUACAO
856.126.184-68

CPF
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Av. Francisco Matarazzo, nº 1.400, Torre Torino, Água Branca, São Paulo, SP, Brasil, CEP 05001903, Telefone (11) 971557359, e-mail: jose.vital@pwc.com

Endereço

Nacional

Tipo auditor

Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição da Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes.

287-9

Código CVM

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

SIM

Versão : 2
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2.3 - Outras Informações relevantes
Em linha com as informações divulgadas nos itens 2.1 e 2.2, e em conformidade com a Instrução
CVM nº 381/2003 a Companhia informa que a contratação de auditores independentes está
fundamentada em princípios cujo objetivo é resguardar a independência do auditor, para isso a
Companhia entende que: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) não deve exercer
funções gerenciais; e (c) não deve prestar quaisquer serviços que possam ser considerados
proibidos pelas normas vigentes.
A Companhia, preza pelas melhores práticas de governança corporativa, sendo todos os serviços
prestados por seus auditores independentes definidos pelo Comitê de Auditoria.
Em 2020 a Companhia, substituiu o auditor independente, tal substituição decorreu de decisão da
administração da Companhia por aspectos comerciais.
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7.633.056
53,507400
-10,270000
-10,27

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

-78.372.000,00

Resultado Líquido

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

608.861.000,00

1.331.446.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Resultado Bruto

3.692.593.000,00

408.425.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras
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15,84

15,840000

66,918300

7.633.056

120.871.000,00

643.515.000,00

1.474.249.000,00

2.199.203.000,00

510.791.000,00

Exercício social (31/12/2019)

15,44

15,440000

57,828200

7.633.056

117.873.000,00

523.315.000,00

1.255.266.000,00

1.712.423.000,00

441.406.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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11,39

11,390000

50,501400

7.633.056

86.905.000,00

424.365.000,00

1.006.373.000,00

873.011.000,00

385.480.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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3.2 - Medições não contábeis
(a)

valor das medições não contábeis

EBITDA e Margem EBITDA
O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da
CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações
financeiras e consiste no lucro líquido ajustado pelo resultado financeiro líquido, pelo imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro e custos e despesas de depreciação e amortização.
O EBITDA não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil
(“Práticas Contábeis Adotadas no Brasil”) nem pelas Normas Internacionais de Relatório
Financeiro – International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International
Accounting Standard Board (IASB), não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados,
e não deve ser considerado como base para distribuição de dividendos, alternativa para o lucro
líquido, como indicador do desempenho operacional ou como substituto ao fluxo de caixa ou, ainda,
como indicador de liquidez. O EBITDA não tem uma definição padronizada e pode não ser
comparável ao EBITDA utilizado por outras companhias.
Não obstante o EBITDA possua um significado padrão, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução
CVM 527, a Companhia não pode garantir que outras sociedades, inclusive companhias fechadas,
adotarão esse significado considerado padrão. Nesse sentido, caso o significado padrão instituído pela
Instrução CVM 527 não seja adotado por outras sociedades, o EBITDA divulgado pela Companhia pode
não ser comparável ao EBITDA preparado por outras sociedades. Além disso, divulgações feitas
anteriormente à entrada em vigor da Instrução CVM 527 por companhias que não foram obrigadas a
retificá-las podem não adotar o significado padronizado instituído pela Instrução CVM 527.
A Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita líquida. A Margem EBITDA não é
uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não
possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes
fornecidos por outras companhias.
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
O EBITDA Ajustado consiste em uma medição não contábil elaborada pela Companhia que
corresponde ao EBITDA ajustado (i) por custos com rescisões, os quais se referem aos custos de
rescisões registrados em decorrência de reestruturação do quadro de pessoal da Companhia; (ii) por
gastos incorridos na inauguração de unidades e expansão de polos; (iii) por custos incorridos em
operações de fusões e aquisições (M&As); e (iv) por perdas ou ganhos decorrentes da venda de
ativos. Para mais detalhes sobre os ajustes contemplados no EBITDA Ajustado, vide tabela de
reconciliação constante do item (b) abaixo. O EBITDA Ajustado não é uma medida reconhecida pelas
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode
não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.
O EBITDA Ajustado não é uma medida contábil reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados, e não deve ser considerado como base para distribuição de dividendos, alternativa
para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou como substituto ao fluxo de
caixa ou, ainda, como indicador de liquidez. O EBITDA não tem uma definição padronizada e pode
não ser comparável ao EBITDA utilizado por outras companhias.
A Margem EBITDA Ajustado consiste no EBITDA Ajustado, dividido pela receita líquida. A Margem
EBITDA Ajustado não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem
pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos
semelhantes fornecidos por outras companhias. Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova
norma que regula o tratamento contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC
06 (R2) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a
Companhia adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para
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refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas informações financeiras não são
comparativas com aquelas apresentadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e
informações trimestrais referentes aos períodos de 9 (nove) meses findos em 30 de setembro de
2019 e 2020, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma com um aumento das despesas
com depreciação do direito de uso relativo ao arrendamento mercantil e juros pela atualização do
passivo de arrendamento. Os efeitos dos juros sobre passivo de arrendamento e depreciação do
direito de uso relacionados à implementação do IFRS 16/CPC 06(R2) foram de, respectivamente,
R$52,4 milhões e R$57,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de R$59,5 milhões
e R$58,7 milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020 e de R$39,1
milhões e R$42,4 milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019.
A tabela abaixo apresenta os valores do EBITDA, da Margem EBITDA, do EBITDA Ajustado e da Margem
EBITDA Ajustado para os três últimos exercícios sociais e para os períodos de 3 (três) meses findos em
30 de setembro de 2020 e 2019 e 9 (nove) meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019.

(R$ mil, exceto %)
EBITDA
Margem EBITDA
EBITDA Ajustado
Margem
EBITDA
Ajustado

Período de três meses
findo em 30 de setembro
de
2020
2019
111.004
98.148
25,7%
27,7%
160.404
110.003
37,1%

31,0%

Período de nove meses
findo em 30 de setembro
de
2020
2019
222.861
308.357
16,7%
27,8%
343.811
335.720
25,8%

30,3%

Exercício findo em
31 de dezembro de
2019
397.195
26,9%
432.507

2018
266.285
21,2%
303.329

2017
182.310
18,1%
217.162

29,3%

24,2%

21,6%

Dívida Bruta e Dívida Líquida
A Dívida Bruta é representada pela soma dos empréstimos e financiamentos, incluindo derivativos
(circulante e não circulante), debêntures (circulante e não circulante) e passivo de arrendamento
(circulante e não circulante).
A Dívida Líquida corresponde à Dívida Bruta deduzida do caixa e equivalentes de caixa e das
aplicações financeiras vinculadas.
A Dívida Bruta e a Dívida Líquida não são medidas de desempenho financeiro, liquidez ou
endividamento reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, emitidas
pelo IASB e não possuem significado padrão. Outras Companhias podem calcular a Dívida Bruta e
Líquida de maneira diferente ao calculado pela Companhia.
Adicionalmente, em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento
contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC 06(R2)) emitida pelo IASB e CPC,
respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método retrospectivo
modificado. Consequentemente, as informações financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não
foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas informações
financeiras não são comparativas com aquelas apresentadas posterior a 31 de dezembro de 2019,
as quais refletem os efeitos da adoção desta norma. Desta forma, em 31 de dezembro de 2019, a
Dívida Bruta e Dívida Líquida foram impactadas pela adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) no montante
de R$513,6 milhões, referente ao acréscimo do saldo de obrigações de arrendamento mercantil
(circulante e não circulante). Abaixo apresentamos a reconciliação de Dívida Bruta e Líquida com
demonstrações financeiras consolidadas:
Seguem abaixo os valores da Dívida Bruta e Dívida Líquida da Companhia para o período de 9
(nove) meses findo em 30 de setembro de 2020 e para os 3 (três) últimos exercícios sociais:

(R$ mil)
Dívida Bruta
Dívida Líquida

Em 30 de setembro
de
2020
2.286.839
1.981.660

Em 31 de dezembro de
2019
1.311.683
1.288.045
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2018
881.456
819.902

2017
279.789
203.379
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Fluxo de Caixa Livre
O Fluxo de Caixa Livre consiste em uma medição não contábil elaborada pela Companhia que
corresponde ao fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais ajustado pelos desembolsos
para aquisição de ativo imobilizado e intangível conforme o apresentado em nossa demonstração de
fluxo de caixa. O Fluxo de Caixa Livre não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis
adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a
medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. O percentual de conversão é o
resultado da divisão da geração de fluxo de caixa pelo EBITDA.

(R$ mil, exceto %)
Fluxo de Caixa Livre
% Fluxo de caixa livre/ EBITDA

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2020
180.739
81,1%

Exercício findo em
31 de dezembro de
2018
99.609
37,4%

2019
235.890
59,4%

2017
127.877
70,1%

(b)
conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do EBITDA, da Margem EBITDA, do EBITDA Ajustado e
da Margem EBITDA Ajustado para os três últimos exercícios sociais e para os períodos de 3 (três)
meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019 e 9 (nove) meses findos em 30 de setembro de
2020 e 2019.

(R$ mil, exceto %)
Lucro (prejuízo)
líquido
(+)
Resultado
financeiro líquido
(+/-) Imposto de
renda
e
contribuição social
corrente e diferido
(+) Depreciação e
amortização
(=) EBITDA(1)
Receita Líquida
Margem EBITDA
(+) Custos com
Rescisões (2)
(+) Inauguração e
Expansão
de
Unidades
e
(3)
Polos
(+) Custos dos
M&A (4)
(+)
Baixa
de
imobilizado
e
intangível (6)
(=)
EBITDA
Ajustado
Receita Líquida
Margem EBITDA
Ajustado
(1)

Período de três meses
findo em 30 de
setembro de
2020
2019

Período de nove meses
findo em 30 de
setembro de
2020
2019

Exercício findo em
31 de dezembro de
2019

2018

2017

3.733

22.361

(78.372)

79.430

120.871

117.873

86.905

60.787

46.686

170.606

144.242

185.016

105.298

54.669

(3.796)

(754)

(6.501)

(1.118)

(24.214)

1.777

6.411

50.280

29.855

137.128

85.803

115.522

41.337

34.325

111.004
431.923
25,7%

98.148
354.836
27,7%

222.861
1.331.446
16,7%

308.357
1.109.426
27,8%

397.195
1.474.249
26,9%

266.285
1.255.266
21,2%

182.310
1.006.373
18,1%

18.949

3.908

54.492

7.918

8.890

7.143

-

85

5.591

1.492

14.544

18.087

15.101

2.297

30.366

2.356

64.966

4.901

8.335

14.800

6.598

-

-

-

-

-

-

25.957

160.404

110.003

343.811

335.720

432.507

303.329

217.162

431.923

354.836

1.331.446

1.109.426

1.474.249

1.255.266

1.006.373

37,1%

31,0%

25,8%

30,3%

29,3%

24,2%

21,6%

Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das Operações de Arrendamento Mercantil
(IFRS 16/CPC 06 (R2) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método
retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017
não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas informações financeiras não são comparativas
com aquelas apresentadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e informações trimestrais referentes aos períodos de 9
(nove) meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2020, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma com um aumento das
despesas com depreciação do direito de uso relativo ao arrendamento mercantil e juros pela atualização do passivo de arrendamento.
Os efeitos dos juros de arrendamento e depreciação do direito de uso relacionados à implementação do IFRS 16/CPC 06(R2) foram
de, respectivamente, R$52,4 milhões e R$57,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de R$59,5 milhões e R$58,7
milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020 e de R$39,1 milhões e R$42,4 milhões no período de 9 (nove)
meses findo em 30 de setembro de 2019.
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(2)

(3)
(4)
(5)

Refere-se aos custos de rescisões em reestruturação do quadro de pessoal, sendo: (i) 2018 e 2019 custos de rescisões das empresas
adquiridas FSG, Cesuca e UNIPE; (ii) 2020 custos das rescisões das empresas adquiridas Braz Cubas e Positivo; e (iii) as rescisões
nas subsidiárias Cruzeiro do Sul, UNICID, UDF, CEUNSP, UNIFRAN, UNIPE, FSG, CESUCA, LITORAL NORTE, ocorridas em junho
e julho, referentes a reestruturação devido ao impacto do COVID-19.
Compreende gastos incorridos na inauguração de unidades e expansão de polos.
Refere-se aos custos incorridos em operações de fusões e aquisições (M&As).
Refere-se ao ganho ou perda obtido na venda de ativos.

Dívida Bruta e Líquida
A tabela abaixo apresenta a reconciliação da Dívida Bruta e Dívida Líquida em 30 de setembro e nas
datas dos três últimos exercícios sociais em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Em 30 de setembro
de
(R$ mil, exceto %)
(+) Empréstimos e
financiamentos, incluindo
derivativos (circulante e
não circulante)
(+) Debêntures (circulante
e não circulante)
(+) Passivo de
arrendamento (circulante
e não circulante)
(=) Dívida Bruta
(-) Caixa e Equivalente de
Caixa
(-) Aplicações financeiras
- vinculadas
(=) Dívida Líquida

Em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

2017

88.907

45.342

59.396

58.194

1.312.498

752.730

793.682

191.655

885.434

513.611

28.378

29.940

2.286.839

1.311.683

881.456

279.789

(305.179)

(22.723)

(55.093)

(76.410)

-

(915)

(6.461)

-

1.981.660

1.288.045

819.902

203.379

Fluxo de Caixa Livre
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do Fluxo de Caixa Livre para o período de 9 (nove) meses
findo em 30 de setembro de 2020 e aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

(R$ mil, exceto %)
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
Aquisição de imobilizado(1)
Aquisição de intangível(1)
Fluxo de caixa livre
EBITDA
Caixa líquido gerado pelas
atividades
operacionais/EBITDA
Fluxo de caixa livre/EBITDA
(1)

Período de nove
meses findo em
30 de setembro
de
2020

2019

2018

2017

213.118

328.585

152.382

166.000

(23.535)
(8.844)
180.739
222.861

(72.590)
(20.105)
235.890
397.195

(38.662)
(14.111)
99.609
266.285

(32.489)
(5.634)
127.877
182.310

95,6%

82,7%

57,2%

91,1%

81,1%

59,4%

37,4%

70,1%

Exercício findo em
31 de dezembro de

Informação derivada de nossa demonstração de fluxo de caixa, montante pago para a aquisição de imobilizado e intangível
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(c)
motivo pelo qual tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua
condição financeira e do resultado de suas operações
EBITDA e Margem EBITDA
O EBITDA e a Margem EBITDA são utilizados como medida de desempenho pela administração da
Companhia, por serem medidas práticas para aferir o desempenho operacional e permitir a
comparação com outras companhias do mesmo segmento, ainda que outras companhias possam
calculá-lo de maneira diferente. O EBITDA e a Margem EBITDA são informações adicionais às
demonstrações financeiras da Companhia e não devem ser utilizados em substituição ao lucro
(prejuízo) líquido, fluxo de caixa e/ou como base para distribuição de dividendos. O EBITDA e a
Margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem
pelas IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com
títulos semelhantes apresentados por outras companhias.
A administração da Companhia acredita que o EBITDA retrata o seu desempenho sem a influência
de fatores ligados, dentre outros: (i) à estrutura de capital, como despesas com juros de
endividamento, flutuações de taxas de juros e outros resultados financeiros, (ii) à estrutura tributária,
como imposto de renda e contribuição social, e (iii) às despesas com depreciação e amortização.
Estas características tornam o EBITDA um tipo de medida mais prática para fins de avaliação do
desempenho da Companhia, pois aferem de forma mais precisa o resultado advindo exclusivamente
do desenvolvimento de suas atividades.
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
O EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado, por sua vez, funcionam como medidas não
contábeis utilizadas pela administração da Companhia para medir o desempenho operacional, pois
facilita a comparabilidade da sua estrutura ao longo dos anos. A Companhia entende que o EBITDA
Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado são mais apropriados para a correta compreensão da sua
condição financeira e do resultado de suas operações, já que funcionam como ferramentas
comparativas para mensurar, periodicamente, o nosso desempenho operacional e para embasar
decisões de natureza administrativa. Além disso, a Companhia acredita que o EBITDA Ajustado
oferece aos investidores uma melhor compreensão de sua estrutura financeira em termos de
performance. O EBITDA Ajustado não é uma medida contábil reconhecida pelas Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, não representa o fluxo de caixa para os
períodos apresentados, e não deve ser considerado como base para distribuição de dividendos,
alternativa para o lucro (prejuízo) líquido, como indicador do desempenho operacional ou como
substituto ao fluxo de caixa ou, ainda, como indicador de liquidez. O EBITDA não tem uma definição
padronizada e pode não ser comparável ao EBITDA utilizado por outras companhias.
O EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado apresentam limitações que prejudicam a sua
utilização como medida de lucratividade, em função de desconsiderar as despesas de depreciação
e amortização, receitas e despesas financeiras, impostos e despesas e outras despesas que, na
avaliação da administração da Companhia, afetaram pontualmente os negócios, que, por sua vez,
afetaram o lucro (prejuízo) líquido. O EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado não possuem
uma definição padrão, e as definições aqui utilizadas podem não ser comparáveis com títulos
semelhantes utilizados por outras sociedades.
Dívida Bruta e Dívida Líquida
A Dívida Bruta e a Dívida Líquida não são medidas de desempenho financeiro, liquidez ou
endividamento reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, emitidas
pelo IASB, e não possuem significado padrão. Outras empresas podem calcular a Dívida Bruta e a
Dívida Líquida de maneira diferente da utilizada pela Companhia.
A Companhia entende que a medição da Dívida Líquida é útil na avaliação do grau de endividamento
em relação à sua posição de caixa e a sua capacidade de geração de caixa operacional. Para
maiores informações sobre os contratos financeiros celebrados pela Companhia, vide item 10.1(f)
deste Formulário de Referência
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Fluxo de Caixa Livre
O Fluxo de Caixa Livre é utilizado como medida de desempenho pela administração da Companhia,
por ser medida prática para aferir o desempenho operacional e permitir a comparação com outras
companhias do mesmo segmento, ainda que outras companhias possam calculá-lo de maneira
diferente. O Fluxo de Caixa Livre é informação adicional às demonstrações financeiras da
Companhia e não devem ser utilizados em substituição ao lucro (prejuízo) líquido, fluxo de caixa e/ou
como base para distribuição de dividendos. O Fluxo de Caixa Livre não é medida reconhecida pelas
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode
não ser comparável à medidas com títulos semelhantes apresentados por outras companhias.
A administração da Companhia acredita que o Fluxo de Caixa Livre é uma medida para fins de
avaliação do desempenho da Companhia, pois aferem de forma mais precisa a geração de caixa
oriunda do desenvolvimento de suas atividades e investimento.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Não aplicável, tendo em vista que não constaram das informações financeiras da Companhia referentes
ao período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, quaisquer eventos subsequentes.
Não obstante, para informações a respeito de eventos subsequentes à data de emissão das referidas
informações financeiras, veja o item 3.9 deste Formulário de Referência.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

a. regras sobre
retenção de lucros

2019

2018

2017

Em 31 de dezembro de 2019,
a Companhia adotava como
política de retenção de lucros
as previsões contidas em seu
estatuto social e na Lei nº
6.404/1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por
Ações”),
autorizando
a
assembleia geral a deliberar
reter parcela de lucro líquido
do exercício.

Em 31 de dezembro de 2018,
a Companhia adotava como
política de retenção de lucros
as previsões contidas em seu
estatuto social e na Lei das
Sociedades
por
Ações,
autorizando a assembleia
geral a deliberar reter parcela
de lucro líquido do exercício.

Em 31 de dezembro de 2017,
a Companhia adotava como
política de retenção de lucros
as previsões contidas em seu
estatuto social e na Lei das
Sociedades
por
Ações,
autorizando a assembleia
geral a deliberar reter parcela
de lucro líquido do exercício.

Ademais,
a
Lei
das
Sociedades por Ações, bem
como o Estatuto Social da
Companhia, estabelece que
5% do lucro líquido será
destinado para a constituição
de reserva legal, desde que
não exceda 20% do capital
social. O saldo remanescente
do lucro líquido terá a
destinação
que
for
determinada pela assembleia
geral.

Ademais,
a
Lei
das
Sociedades por Ações, bem
como o Estatuto Social da
Companhia, estabelece que
5% do lucro líquido será
destinado para a constituição
de reserva legal, desde que
não exceda 20% do capital
social. O saldo remanescente
do lucro líquido terá a
destinação
que
for
determinada pela assembleia
geral.

No exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, a Companhia
realizou retenções no valor de
R$77.813 mil, sendo que o lucro
líquido do exercício foi destinado
da seguinte forma: (i) R$6.005mil
foram destinados à constituição
da reserva legal de que trata o
artigo 193 da Lei das Sociedades
por Ações; (ii) R$51.808mil foram
destinados à reserva de retenção
de lucros; e (iii) R$20.000 mil o
qual foi destinado para reserva
para futuro aumento de capital.
Adicionalmente, R$2.213 mil
foram ajustados contra a conta de
reserva
a
disposição
da
Assembleia Geral, decorrente dos
ajustes por reapresentação.

No exercício findo em 31 de
dezembro
de
2017,
a
Companhia realizou retenções
no valor de R$71.767 mil, sendo
que (i) R$4.706 mil foram
destinados à constituição de
reserva legal de que trata o
artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações; (ii)
R$38.268
mil
foram
transferência para reserva para
futuro aumento de capital; e (iii)
R$28.793 mil foram destinados à
reserva de retenção de lucros.
Adicionalmente, R$7.216 mil
foram ajustados contra a conta
de reserva a disposição da
Assembleia Geral, decorrente
dos ajustes por reapresentação.

Ademais,
a
Lei
das
Sociedades por Ações, bem
como o Estatuto Social da
Companhia, estabelece que
5% do lucro líquido será
destinado para a constituição
de reserva legal, desde que
não exceda 20% do capital
social. O saldo remanescente
do lucro líquido terá a
destinação
que
for
determinada pela assembleia
geral.
a.i. valores das
retenções de lucros

No exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, a Companhia
realizou retenções no valor de
R$92.164 mil sendo (i) R$6.044
mil
foram
destinados
à
constituição de reserva legal de
que trata o artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações; e (ii)
R$51.120 mil foram destinados à
reserva de retenção de lucros; e
(iii) R$35.000 mil o qual foi
destinado para reserva para
futuro aumento de capital.
Adicionalmente, R$3.443 mil
referentes à reserva de lucros à
disposição da Assembleia Geral
decorrentes dos ajustes por
reapresentação foram destinados
para Reserva Legal R$274 mil,
dividendos mínimos R$1.229 mil
e R$1.870 mil para a reserva de
retenção de lucros.
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2019

2018

2017

a.ii. percentuais em
relação aos lucros
totais declarados

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019,
os percentuais das retenções
em relação ao lucro total
declarado foram os seguintes:
(i) 5,0% foram destinados à
reserva legal de que trata o
artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações; e (ii)
42,3% foram destinados à
reserva de retenção de lucros,
conforme
aprovado
em
assembleia geral.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018,
os percentuais das retenções
em relação ao lucro total
declarado foram os seguintes:
(i) 5,0% foram destinados à
reserva legal de que trata o
artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações; (ii) 1,9% à reserva disposição da
Assembleia Geral;; e (iii)
44,0% foram destinados à
reserva de retenção de lucros,
conforme
aprovado
em
assembleia geral.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017,
os percentuais das retenções
em relação ao lucro total
declarado foram os seguintes:
(i) 5,0% foram destinados à
reserva legal de que trata o
artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações; e (ii) (ii)
-8,3% à reserva disposição da
Assembleia Geral; e (iii) 33,1%
foram destinados à reserva de
retenção de lucros, conforme
aprovado
em
assembleia
geral.

b. regras sobre
distribuição de
dividendos

Em 31 de dezembro de 2019,
o
estatuto
social
da
Companhia previa que os
acionistas teriam direito de
receber
como
dividendo
obrigatório, naquele exercício,
quantia equivalente a, no
máximo, 25% do lucro líquido
anual, caso, após apurado o
resultado do exercício e
deduzido eventuais prejuízos
acumulados, fosse registrado
lucro líquido.

Em 31 de dezembro de 2018,
o
estatuto
social
da
Companhia previa que os
acionistas teriam direito de
receber
como
dividendo
obrigatório, naquele exercício,
quantia equivalente a, no
máximo, 25% do lucro líquido
anual, caso, após apurado o
resultado do exercício e
deduzido eventuais prejuízos
acumulados, fosse registrado
lucro líquido.

Em 31 de dezembro de 2017,
o
estatuto
social
da
Companhia previa que os
acionistas teriam direito de
receber
como
dividendo
obrigatório, naquele exercício,
quantia equivalente a, no
máximo, 25% do lucro líquido
anual, caso, após apurado o
resultado do exercício e
deduzido eventuais prejuízos
acumulados, fosse registrado
lucro líquido.

c. periodicidade
das distribuições
de dividendos

Em 31 de dezembro de 2019,
a política de distribuição de
dividendos da Companhia
garantia aos acionistas a
distribuição
anual
de
dividendos.

Em 31 de dezembro de 2018,
a política de distribuição de
dividendos da Companhia
garantia aos acionistas a
distribuição
anual
de
dividendos.

Em 31 de dezembro de 2017,
a política de distribuição de
dividendos da Companhia
garantia aos acionistas a
distribuição
anual
de
dividendos.

Sem prejuízo, nos termos do
Estatuto Social da Companhia
e do artigo 204 da Lei das
Sociedades por Ações, a
Companhia poderá levantar
balanço semestral e, com base
nos resultados verificados,
declarar, por deliberação dos
órgãos
de
administração,
dividendo à conta do lucro
apurado nesse balanço. A
Companhia poderá levantar
balanço e distribuir dividendos
em períodos menores, desde
que o total dos dividendos
pagos em cada semestre do
exercício social não exceda o
montante das reservas de
capital de que trata o artigo
182, parágrafo 1º, da Lei das
Sociedades por Ações.

Sem prejuízo, nos termos do
Estatuto Social da Companhia
e do artigo 204 da Lei das
Sociedades por Ações, a
Companhia poderá levantar
balanço semestral e, com base
nos resultados verificados,
declarar, por deliberação dos
órgãos
de
administração,
dividendo à conta do lucro
apurado nesse balanço. A
Companhia poderá levantar
balanço e distribuir dividendos
em períodos menores, desde
que o total dos dividendos
pagos em cada semestre do
exercício social não exceda o
montante das reservas de
capital de que trata o artigo
182, parágrafo 1º, da Lei das
Sociedades por Ações.

Sem prejuízo, nos termos do
Estatuto Social da Companhia
e do artigo 204 da Lei das
Sociedades por Ações, a
Companhia poderá levantar
balanço semestral e, com base
nos resultados verificados,
declarar, por deliberação dos
órgãos de
administração,
dividendo à conta do lucro
apurado nesse balanço. A
Companhia poderá levantar
balanço e distribuir dividendos
em períodos menores, desde
que o total dos dividendos
pagos em cada semestre do
exercício social não exceda o
montante das reservas de
capital de que trata o artigo
182, parágrafo 1º, da Lei das
Sociedades por Ações.
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2019

2018

2017

d. eventuais
restrições à
distribuição de
dividendos
impostas por
legislação ou
regulamentação
especial aplicável
ao emissor, assim
como contratos,
decisões judiciais,
administrativas ou
arbitrais

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações e pelo
estatuto social da Companhia, a
Companhia não possuía restrições
à distribuição de dividendos
impostas por legislação ou
regulamentação, por contratos ou
decisões judiciais, administrativas
ou arbitrais, exceto pelo disposto
(i) nas escrituras das debêntures
de emissão da Companhia; e (ii)
na Cédula de Crédito Bancário
Nº 101120030013300, conforme
descrito no item 10.1(f) deste
Formulário de Referência.

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações e pelo
estatuto social da Companhia,
a Companhia não possuía
restrições à distribuição de
dividendos
impostas
por
legislação ou regulamentação,
por contratos ou decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais, exceto pelo disposto
nas escrituras das debêntures
de emissão da Companhia,
conforme descrito no item
10.1(f) deste Formulário de
Referência.

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações e pelo
estatuto social da Companhia,
a Companhia não possuía
restrições à distribuição de
dividendos
impostas
por
legislação ou regulamentação,
por contratos ou decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais, exceto pelo disposto
nas escrituras das debêntures
de emissão da Companhia,
conforme descrito no item
10.1(f) deste Formulário de
Referência.

e. política de
destinação de
resultados

A Companhia não possuía
política de destinação de
resultados
formalmente
aprovada no exercício social
encerrado em 31 de dezembro
de 2019.

A Companhia não possuía
política de destinação de
resultados
formalmente
aprovada no exercício social
encerrado em 31 de dezembro
de 2018.

A Companhia não possuía
política de destinação de
resultados
formalmente
aprovada no exercício social
encerrado em 31 de dezembro
de 2017.
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Ordinária

Dividendo Obrigatório

Ordinária

Lucro líquido retido

0,00

Pagamento dividendo

0,00

Data da aprovação da retenção

0,00

Lucro líquido retido

0,000000

Dividendo distribuído total

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

-78.372.000,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

54.000.000,00

Montante

01/12/2020

Pagamento dividendo

31/07/2020

51.120.000,00

30.006.000,00

5,900000

25,000000

120.024.000,00

Exercício social 31/12/2019

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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50.000.000,00

Montante

16/07/2019

Pagamento dividendo

16/04/2019

51.808.000,00

28.520.000,00

6,500000

25,000000

114.081.000,00

Exercício social 31/12/2018

40.000.000,00

Montante
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25/05/2018

Pagamento dividendo

28/04/2018

28.793.000,00

22.354.000,00

5,800000

25,000000

89.415.000,00

Exercício social 31/12/2017
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
A Companhia distribuiu dividendos à conta de lucros retidos ou reservas nos montantes de R$6.918
mil, R$17.646 mil, R$21.480 mil e R$23.994 mil nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017,
2018 e 2019 e no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, respectivamente.
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Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

3.284.168.000,00

1.688.412.000,00

Exercício Social

30/09/2020

31/12/2019

3.7 - Nível de Endividamento

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice
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3,30548502

8,04105527
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Garantia Real

Garantia Real

Quirografárias

Outras garantias ou privilégio

Empréstimo

Títulos de dívida

Financiamento

Títulos de dívida

Garantia Fidejussória

Outras garantias ou
privilégios

279.256.000,00

81.835.000,00

55.720.000,00

86.873.000,00

54.828.000,00

Inferior a um ano

698.268.000,00

0,00

164.481.000,00

499.708.000,00

34.079.000,00

538.748.000,00

0,00

117.071.000,00

421.677.000,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

770.567.000,00

0,00

548.162.000,00

222.405.000,00

0,00

Superior a cinco anos

2.286.839.000,00

81.835.000,00

885.434.000,00

1.230.663.000,00

88.907.000,00

Total

Quirografárias

Financiamento

Outras garantias ou
privilégios

821.606.000,00

45.826.000,00

752.730.000,00

23.050.000,00

Inferior a um ano

149.373.000,00

127.081.000,00

0,00

22.292.000,00

82.854.000,00

82.854.000,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

257.850.000,00

257.850.000,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

1.311.683.000,00

513.611.000,00

752.730.000,00

45.342.000,00

Total
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Os saldos apresentados acima referem-se à rubrica empréstimo, financiamentos e derivativos (circulante e não circulante), debêntures (circulante e não circulante) e passivo de arrendamento (circulante e não
circulante), conforme demonstrações financeiras consolidadas da Companhia em 31 de dezembro de 2019.

Observação

Total

Garantia Real

Garantia Real

Empréstimo

Títulos de dívida

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

Os saldos apresentados acima referem-se à rubrica empréstimo, financiamentos e derivativos (circulante e não circulante), debêntures (circulante e não circulante) e passivo de arrendamento (circulante e não
circulante), conforme demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia em 30 de setembro de 2020.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

3.8 - Obrigações
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3.9 - Outras informações relevantes
COVID-19
A Companhia informa que, atendendo às determinações das autoridades competentes, mantendo o
compromisso com seus alunos e fornecendo os meios necessários para a continuidade dos estudos
frente ao cenário de pandemia, e cumprindo as determinações do Ministério da Educação (“MEC”)
para os cursos presenciais (Portarias MEC nº 544, 1.030 e 1.038/2020), as aulas presenciais foram
substituídas por aulas em meios digitais, ministradas no mesmo horário, com o mesmo conteúdo e
pelo mesmo professor, durante esse período atípico. As aulas, inclusive, ficarão disponíveis para
consulta posterior do aluno no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. O momento impõe medidas
restritivas, porém, a Companhia adotou diversas medidas para assegurar que não haverá prejuízo à
formação dos estudantes, sem qualquer corte de dia letivo ou perda de carga horária. A Companhia,
também, informa que as atividades práticas e laboratoriais, essenciais na formação profissional,
serão realizadas futuramente.
Adicionalmente, desde que teve início a crise da COVID-19 (coronavírus), foi adotado um plano de
contingenciamento conduzido por uma equipe multidisciplinar que trabalha pela prevenção e,
também, para conter a proliferação de forma mais assertiva em caso de confirmação da doença,
bem como da continuidade dos seus negócios.
Neste momento, dada a incerteza do cenário, não é possível mensurar os impactos econômicos
futuros no resultado da Companhia. Contudo, diante dos fatos já ocorridos e ações governamentais
em todo o país, é possível que haja redução do crescimento da base de alunos e atraso nos
recebimentos de mensalidades, consequentemente, impactando a geração de caixa. Entretanto, a
Companhia não espera impactos significativos na recuperabilidade de ativos em função das
projeções de resultados.
As consequências adversas da atual pandemia ocorreram e continuam ocorrendo após a emissão
das informações trimestrais da Companhia referentes ao período de 9 (nove) meses findo em 30 de
setembro de 2020. Até a data deste Formulário de Referência, não há informações adicionais
disponíveis que contradigam a avaliação da Companhia a respeito do impacto do surto do COVID19 em seus negócios. A Companhia, ainda, segue monitorando o assunto e acompanhando
estritamente as recomendações das autoridades de saúde do país e da Organização Mundial de
Saúde. Para mais informações, veja os itens 4.1, 7.1 e 10.9 deste Formulário de Referência.
Eventos subsequentes às informações contábeis divulgadas em relação ao período de 9
(nove) meses findo em 30 de setembro de 2020
Campus Villa-Lobos
Em 10 de novembro de 2020, a Companhia firmou contrato de locação de imóveis não residenciais
destinados à criação do novo Campus Villa-Lobos, na cidade de São Paulo – SP. O contrato tem
duração de 16 anos a contar de novembro de 2020, podendo ser renovados por igual período. O
valor mensalmente pago por este contrato será de R$550mil, sendo utilizado o índice do IPCA para
fins de reajuste.
No mesmo ato, a Companhia firmou instrumento particular de locação de espaço com a
Organização Mogiana de Educação e Cultura Sociedade Simples Ltda. – OMEC, outrora proprietária
do imóvel. O negócio firmado prevê a coexistência de negócios com a OMEC, já existente no local,
enquanto remanescerem alunos nela matriculados, preservando a autonomia financeira e didáticopedagógica de cada uma das IES, respeitando a legislação de regência, em especial as de cunho
regulatório.
Liquidação de Cédula de Crédito Bancário (CCB)
Em 13 de novembro de 2020 foi liquidado antecipadamente pela Companhia o CCB no valor de
R$30.000 mil, celebrado em 30 de março de 2020 junto ao Banco Itaú Unibanco S.A, com vencimento
em 25 de março de 2021. O pagamento do valor principal, bem como os juros e fee de antecipação
totalizaram R$31.340 mil.
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Modalidade

Encargos financeiros

(CCB) Cédula de Crédito Bancário

Variação CDI + taxa fixa de 4,05% a.a.

Distribuição de dividendos adicionais propostos
Em 1º de dezembro de 2020, foram pagos o montante de R$54.000 mil referente a distribuição de
dividendos aprovados pela Companhia em 31 de julho de 2020, sendo R$30.006 mil por dividendos
mínimos obrigatórios relacionado ao exercício de 2019 e R$23.994 mil por dividendos adicionais
propostos na data da aprovação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
Desdobramento das ações de emissão da Companhia
Em 11 de janeiro de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas aprovaram o
desdobramento da totalidade das ações ordinárias representativas do capital social da Companhia,
na proporção de 40 (quarenta) ações para cada 1 (uma) ação detida por cada acionista, passando o
capital social, atualmente dividido em 7.633.056 (sete milhões, seiscentos e trinta e três mil,
quatrocentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a ser divido em
305.322.240 (trezentas e cinco milhões, trezentas e vinte e duas mil, duzentas e quarenta) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
As ações ordinárias serão atribuídas aos acionistas detentores, nesta data, de ações ordinárias da
Companhia na proporção de sua participação no capital social votante da Companhia.
As novas ações ordinárias manterão os mesmos direitos e vantagens que as ações ordinárias
anteriormente emitidas pela Companhia.
Os valores indicados nos campos “Valor Patrimonial de Ação (Reais Unidade)”, “Resultado Básico
por Ação” e “Resultado Diluído por Ação” do item 3.1 não foram ajustados para refletir
retrospectivamente o referido desdobramento de ações.
Para mais informações acerca do desdobramento de ações, veja o item 17.3 deste Formulário de
Referência.
Informações adicionais ao item 3.5 deste Formulário de Referência
O valor de R$54.000.000,00 indicado como dividendo obrigatório das ações ordinárias de emissão
da Companhia em 2019 compreende o dividendo mínimo obrigatório sobre o resultado do exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 e o dividendo adicional, contra a reserva de lucros (vide item 3.6),
pagos no mesmo dia aos acionistas.
Eventos recentes relacionados à estratégia de crescimento da Companhia
Celebração de instrumentos relacionados à aquisição de estabelecimento
Em 24 de junho de 2020, foi celebrado memorando de entendimentos (“Memorando Junho”) pela
Companhia, os acionistas de determinada instituição universitária (“Vendedores”) e, na qualidade
de interveniente anuente, tal instituição universitária (“Entidade 1”) para aquisição dos Vendedores
os negócios de ensino superior e educação básica de mantença da Entidade 1 (“Mantença”) por
meio da aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social da Entidade 1
(“Projeto 1”).
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O Projeto 1 englobará (i) a totalidade dos ativos da Entidade relacionados à Mantença (excetuados
determinados ativos segregados), incluindo todos os seus ativos operacionais, todos os direitos de
propriedade intelectual, todas as relações contratuais, direitos, licenças, pessoal, enfim, tudo aquilo
empregado pelas, ou necessário ou conveniente para, que a Entidade 1 conduza seu negócio de
educação nas mesmas condições em que vem conduzindo; (ii) a celebração de contratos relativos à
locação de tais ativos segregados; e (iii) não englobará tais ativos segregados. Embora o prazo de
exclusividade de 180 dias previstos no Memorando Junho já tenha expirado, a Companhia
permanece, na data de apresentação deste Formulário de Referência, em tratativas com as partes
envolvidas no Projeto 1.
Em 4 de novembro de 2020, foi celebrado memorando de entendimentos vinculante (“Memorando
Novembro”) pela Companhia e determinado instituto educacional (“Entidade 2”) para aquisição de
estabelecimento do setor educacional (“Estabelecimento”), composta pelos Ativos (conforme
definido abaixo), sendo certo que a transação englobará a celebração do(s) contrato(s) relativos à
Locação (conforme definido abaixo) (“Projeto 2”).
O Projeto 2 englobará (i) a compra da totalidade dos ativos da Entidade 2 relacionado ao
Estabelecimento, incluindo todos os seus ativos operacionais, os direitos de propriedade intelectual,
as relações contratuais, direitos, licenças e empregados, contas a pagar e contas a receber, de forma
que a Companhia possa conduzir o negócio de educação de ensino superior ora operado sob a
designação do Estabelecimento nas mesmas condições em que vem sendo conduzido pela Entidade
2, a serem individualizados e identificados posteriormente, excetuados determinados imóveis
descritos no Memorando (“Ativos”); e (ii) a celebração dos contratos de locação na modalidade
atípica relativos aos imóveis de propriedade da Entidade 2 utilizados nas atividades do
Estabelecimento, através dos quais a Entidade 2 cederá sua posição contratual para a Companhia
nos contratos de locação relativos aos imóveis de terceiros (“Locação”). Embora o prazo de
exclusividade de 60 dias previsto no Memorando já tenha expirado, a Companhia permanece, na
data de apresentação deste Formulário de Referência, realizando a auditoria legal (due diligence) da
Entidade 2, do Estabelecimento e dos Ativos.

723

PÁGINA: 25 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

4.1 - Descrição dos fatores de risco
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a
determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário
de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo e as
demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas. Os negócios, situação
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia
poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. Os
riscos descritos abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste
Formulário de Referência, podem afetar a Companhia e suas subsidiárias adversamente. Além disso,
riscos adicionais não conhecidos ou considerados irrelevantes pela Companhia na data deste
Formulário de Referência também poderão afetar a Companhia adversamente.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa
ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá
causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou
expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito
adverso relevante nos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez
e/ou negócios futuros da Companhia e das suas subsidiárias. Expressões similares incluídas nesta
seção “4. Fatores de Risco” devem ser compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que
estejam em um item podem também se aplicar a outros itens.
(a)

à Companhia

1 - A Companhia enfrenta concorrência significativa em cada curso que oferece e em cada
mercado geográfico em que opera e, se não competir com eficiência, poderá perder
participação de mercado e lucratividade.
A Companhia concorre com universidades, centros universitários e faculdades públicos e privados,
bem como com alternativas ao ensino superior, tais como as entidades filantrópicas, que gozam de
isenção no recolhimento de determinados tributos. De acordo com o Censo da Educação Superior
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (“INEP”), havia
2.537 instituições de graduação privadas e públicas no Brasil em 31 de dezembro de 2019, conforme
resultados de 2019 do Censo da Educação Superior.
Os concorrentes da Companhia podem oferecer cursos semelhantes ou melhores aos oferecidos
pela Companhia, contar com mais recursos, ter mais prestígio na comunidade acadêmica, possuir
unidades com localização mais conveniente e melhor infraestrutura e/ou cobrar mensalidades mais
baixas ou até mesmo não cobrar mensalidades, no caso do ensino superior público. Nesse sentido,
a Companhia pode ser obrigada a aumentar as despesas operacionais ou reduzir as mensalidades
como resposta à concorrência a fim de reter ou atrair estudantes ou buscar novas oportunidades de
mercado. Assim, eventuais ajustes nas mensalidades causados por fatores macroeconômicos ou
específicos aos negócios da Companhia podem impactar a capacidade de atrair e reter estudantes.
A Companhia enfrenta, ainda, a concorrência no segmento de ensino à distância (“EAD”) por cursos
oferecidos pelos concorrentes da Companhia, que podem apresentar, por exemplo, maior
disponibilidade de polos de EAD e custos mais baixos. Ademais, a Companhia poderá enfrentar a
concorrência de grupos estrangeiros que atuem no mesmo setor educacional que a Companhia. A
Companhia não pode garantir que será capaz de competir com sucesso com seus concorrentes, o
que poderá causar um efeito prejudicial relevante nos seus negócios e resultados.
2 – A Companhia pode não conseguir manter seu crescimento por aquisição, expansão e
cumprir seus objetivos estratégicos e financeiros relativos às aquisições realizadas ou
pretendidas.
Parte significativa da estratégia de crescimento da Companhia consiste no seu crescimento
inorgânico realizado por meio de aquisições de outras instituições de ensino e crescimento orgânico,
com a expansão de sua atuação presencial e estabelecimento de polos de educação a distância.
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A manutenção do crescimento depende de inúmeros fatores, tais como a capacidade da Companhia
em realizar as aquisições, identificação de pontos comerciais atrativos aos seus alunos e
manutenção de seus índices acadêmicos viabilizando a expansão dos Polos de Apoio Presencial a
cursos de Ensino à Distância (“Polos EAD”).
Ademais, com a profissionalização do setor de ensino superior e a capitalização de alguns de seus
concorrentes com o acesso ao mercado de capitais, a Companhia pode enfrentar maior dificuldade
na implementação de sua estratégia de expansão e integração das instituições adquiridas.
A Companhia pode não ser capaz de continuar identificando instituições de ensino superior que
ofereçam oportunidades adequadas de aquisição ou de adquirir tais instituições em termos
favoráveis para a Companhia. Desta forma, as aquisições realizadas e as futuras envolvem uma
série de riscos e desafios que podem ter um efeito prejudicial relevante sobre os negócios da
Companhia e seus resultados financeiros e operacionais, especialmente porque, entre outras:
•

a aquisição pode não contribuir com a estratégia comercial da Companhia;

•

avaliação e estruturação de plano de crescimento com base em premissas que não venham a
se concretizar;

•

a Companhia pode pagar mais do que o real valor do negócio;

•

a aquisição pode estar sujeita à autorização de autoridades concorrenciais, em especial o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil (CADE), que eventualmente
poderão indeferir as aquisições ou impor restrições;

•

o processo de auditoria (due diligence) conduzido antes de concluir a aquisição poderá não
identificar todos os passivos contingentes da adquirida, tais como contingências cíveis,
fiscais, criminais trabalhistas e previdenciárias, irregularidades na condução dos negócios,
contingências relacionadas a propriedade intelectual, questões regulatórias relativas ao
MEC, e demonstrações financeiras preparadas em desacordo com as práticas contábeis
vigentes ou deficiências significativas de controles internos, ainda que não materializadas e
a Companhia pode não ter direito de cobrar indenização por referidos passivos ou não
conseguir cobrar referidas indenizações dos respectivos devedores;

•

a Companhia pode enfrentar um passivo contingente relevante em decorrência dos
processos judiciais das unidades adquiridas.

•

o processo de aquisição pode ser demorado e consumir mais recursos e demandar tempo e
esforço adicional da administração da Companhia, desviando o foco da administração das
operações da Companhia;

•

a Companhia pode sofrer processos questionando seu valuation e apuração de
endividamento para fins da aplicação de cláusulas de ajuste preço;

•

os investimentos em aquisições podem não gerar os retornos esperados;

•

o modelo de negócio das instituições adquiridas poderá ser diferente do modelo de negócios
da Companhia, a qual pode não ser capaz de adequar tais estruturas à sua;

•

a integração de sistemas e de outros recursos pode ser substancialmente mais demorada e
custosa do que o planejado e desviar a atenção da administração da Companhia;

•

as aquisições podem gerar ágio, cuja amortização resultará na redução do lucro líquido e
dividendos da Companhia;

•

a companhia pode não ser capaz de aproveitar o ágio das sociedades adquiridas e esse
aproveitamento pode ser questionado por autoridades fiscais; e
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•

a transferência da mantença da faculdade adquirida em virtude de alienação de controle ou
reestruturação societária deve ser homologada pelo MEC.

Como consequência da estratégia de crescimento por meio de aquisições de instituições de ensino,
a Companhia pode precisar de recursos adicionais para dar continuidade à sua estratégia. Se a
Companhia não conseguir obter os recursos necessários para concluir qualquer aquisição e
implementar seus planos de expansão, não terá condições de implementar integralmente sua
estratégia de crescimento, impactando seus negócios e resultados financeiro e operacionais.
3 - As dificuldades em abrir, integrar e gerenciar com eficiência um número cada vez maior de
unidades podem afetar adversamente os resultados da Companhia.
A estratégia de expansão seletiva da Companhia inclui a expansão por meio da abertura de novas
unidades e aquisição de outras instituições de ensino e sua integração à sua rede.
A Companhia pode enfrentar desafios significativos no processo de integração das operações de
unidades de instituições de ensino adquiridas às operações das unidades existentes, tais como a
dificuldade de administrar um número maior de funcionários dispersos geograficamente, bem como
criar e implementar controles, procedimentos e políticas uniformes com eficiência, além de incorrer
em custos adicionais elevados de integração. A Companhia pode não ser capaz de integrar o corpo
docente e os funcionários com experiência profissional e culturas corporativas diferentes. A
Companhia não pode garantir que conseguirá administrar com eficiência um número cada vez maior
de unidades e integrá-las totalmente em sua estrutura centralizada sem comprometer sua
lucratividade. Se a Companhia não for capaz de administrar seu crescimento com eficiência, os
resultados da Companhia podem ser afetados adversamente.
A abertura de novas unidades representa vários desafios e exigirá que a Companhia invista em
infraestrutura, marketing institucional e outras despesas pré-operacionais. Esses desafios incluem a
identificação de locais estratégicos, negociação da aquisição ou locação de imóveis, construção ou
reforma de instalações (inclusive bibliotecas, laboratórios e salas de aula), obtenção de licenças de
funcionamento municipais, contratação e treinamento de professores e funcionários, bem como
investimento em administração e suporte. A Companhia também é obrigada a credenciar suas novas
unidades no Ministério da Educação (“MEC”), antes de abri-las ou operá-las, bem como requerer a
autorização de seus novos cursos no MEC e seu posterior reconhecimento, a fim de expedir diplomas
e certificados aos seus alunos. A Companhia pode ser adversamente afetada caso não consiga obter
essas autorizações ou credenciamentos no prazo previsto. Caso a Companhia não seja capaz de
executar seus planos de expansão por meio da abertura de novas unidades, não conseguirá
implementar integralmente sua estratégia de crescimento, impactando seus resultados financeiros e
operacionais.
Os planos de expansão da Companhia podem criar desafios significativos em termos de manutenção
da consistência de sua qualidade e cultura de ensino e da garantia de que sua marca não será
adversamente afetada em decorrência de eventual queda de sua qualidade de ensino. Caso a
Companhia não seja capaz de manter seus padrões de qualidade atuais e de se beneficiar de ganhos
de escala, a Companhia pode perder sua participação de mercado e ter seus resultados afetados
adversamente.
4 – A perda ou redução das políticas de financiamento e/ou benefícios fiscais conferidos por
nossa adesão ao ProUni poderão afetar adversamente os resultados da Companhia.
O Programa Universidade para Todos (“PROUNI”), criado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de
2005, tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de
baixa renda, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas
de educação superior, com ou sem fins lucrativos. Em contrapartida, as instituições de ensino que
aderirem ao PROUNI são beneficiadas com a isenção de determinados tributos federais (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS). Em 30 de setembro de 2020, 5,9% do total de alunos matriculados da
Companhia eram beneficiados pelo PROUNI, gerando isenções de tributos no exercício social
corrente, bem como nos exercícios sociais anteriores
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Caso o Governo Federal decida extinguir ou reduzir os benefícios do PROUNI, ou caso a Companhia
não consiga cumprir os requisitos necessários para se beneficiar das isenções fiscais concedidas
pelo PROUNI, a Companhia poderá ser compelida a pagar os tributos dos quais é isenta atualmente
e seus resultados operacionais poderão ser afetados adversamente.
Para os 9 (nove) meses findos em 30 de setembro de 2020 e para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, as deduções da receita referente às bolsas do PROUNI totalizaram R$143.477
mil e R$141.618 mil, respectivamente. Esses montantes compõem a base de cálculo do lucro da
exploração que são deduzidos na apuração de PIS e COFINS, bem como nos beneficiamos de
isenção de CSLL e IRPJ de acordo com Instrução Normativa da Receita Federal nº 1394 de
12/09/2013.
Ademais, há o risco de que uma reforma tributária impeça, interrompa ou modifique o uso de
incentivos fiscais concedidos. A Companhia não pode assegurar que os incentivos fiscais
relacionados ao PROUNI serão integralmente mantidos e o prazo pelo qual serão mantidos.
Qualquer suspensão, modificação, cancelamento ou a não renovação dos incentivos fiscais com as
mesmas características pode ter um efeito adverso nos resultados operacionais da Companhia.
Além disso, os benefícios do PROUNI são calculados na proporção da ocupação efetiva das bolsas
sobre as atividades beneficiadas, as quais tomam por base a oferta de vagas da Instituição para os
Campi presenciais e para o EAD. Considerando que historicamente a maior procura dos estudantes
para obterem o benefício do PROUNI está vinculada aos cursos ofertados na modalidade presencial,
não temos como garantir que conseguiremos preencher a totalidade das bolsas a serem concedidas.
Neste caso, a Companhia pode deixar de usufruir da integralidade da isenção prevista e
consequentemente sofrer impacto adverso no caixa e em seu resultado operacional.
5 - A Companhia pode ser responsabilizada por determinados eventos que ocorram em suas
unidades ou fora delas, incluindo os polos de ensino à distância, o que poderá ter um efeito
material adverso sobre a imagem, os resultados e, consequentemente, sobre o negócio da
Companhia.
A Companhia pode ser responsabilizada por atos praticados por diretores, professores e funcionários
e terceiros dentro e fora de nossas dependências, incluindo nossas unidades e polos EAD. Em caso
de acidentes, fraudes, lesões ou outros danos causados a Companhia pode enfrentar reclamações
sob a alegação de negligência, em razão de, por exemplo, não ter realizado a supervisão adequada
das instalações, conforme aplicável, ou de que foi, de algum modo, responsável por atos que
geraram tais acidentes, fraudes, lesões ou danos, bem como pelo descumprimento por parte de
diretores ou funcionários de legislação especifica do MEC e ou de atos regulatórios dos cursos.
Esses atos podem ocorrer também no âmbito do atendimento à sociedade em geral, realizado pelas
instituições de ensino da Companhia. A Companhia também pode enfrentar alegações de assédio
moral ou sexual, ou outros atos ilícitos contra funcionários, alunos ou terceiros.
Além disso, a Companhia pode ser objeto de ações judiciais propostas por alunos e/ou ex-alunos,
alegando eventuais lesões a direitos previstos na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
A simples existência ou divulgação desses tipos de atos pode causar efeito material adverso à
imagem da Companhia, diminuir o número de matrículas, aumentar a taxa de evasão de alunos,
envolver despesas substanciais e desviar tempo e atenção da administração, o que pode prejudicar
os resultados operacionais e a situação financeira da Companhia.
6 - Caso não consiga manter sua qualidade de ensino em toda a sua rede, preservar suas
atuais notas de avaliação e as notas de avaliação de seus alunos, a Companhia poderá ser
adversamente afetada.
O corpo docente da Companhia, incluindo instituições de ensino superior e escolas próprias é
essencial para manter a qualidade e a reputação dos seus cursos, uma vez que interage com os
alunos diariamente. A qualidade dos projetos pedagógicos dos cursos da Companhia e a
infraestrutura de suas unidades são também componentes fundamentais de sua qualidade de
ensino. A Companhia não pode garantir que terá condições de reter seus atuais professores ou
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recrutar novos professores que atendam aos seus padrões de qualidade, especialmente por ter como
objetivo a contínua expansão de suas operações.
A Companhia poderá ser afetada adversamente, em decorrência da falta de (i) professores
qualificados; (ii) infraestrutura adequada; ou (iii) projetos pedagógicos para novos cursos, que estejam
de acordo com o modelo de negócio da Companhia e com os parâmetros estabelecidos pelo MEC.
Especificamente com relação aos professores, a legislação educacional exige que um terço do corpo
docente das universidades esteja em regime integral e possua titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado. Caso essas exigências não sejam respeitadas, a Companhia estará sujeita a processos
administrativos de supervisão e às penalidades cabíveis.
Os negócios da Companhia também poderão ser afetados caso seja verificado, em um ou mais dos
mercados em que atua, que houve queda na qualidade do ensino da Companhia. As instituições de ensino
da Companhia e seus alunos são frequentemente avaliados e pontuados pelo MEC. Se as unidades e
cursos ou os alunos receberem do MEC notas inferiores às notas de anos anteriores, em qualquer de suas
avaliações, poderá haver percepção da queda na qualidade do ensino que as instituições de ensino da
Companhia oferecem e cerceamento de sua autonomia universitária para criação de novos cursos,
prejudicando a captação de novos alunos e a manutenção dos existentes, o que pode causar um efeito
material adverso nos resultados operacionais e na situação financeira da Companhia.
Ainda, a companhia estará sujeita a impactos negativos caso não seja capaz de se adequar aos requisitos
mínimos de infraestrutura exigidos pelo MEC. Os cursos de Educação à Distância, em especial, devem
possuir Polos EAD com infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada aos projetos pedagógicos
e ao quantitativo de estudantes matriculados. Caso seja verificado que a Companhia não possua recursos
necessários para atender aos requisitos exigidos, ela estará sujeita a processos administrativos de
supervisão, e à aplicação das penalidades cabíveis.
Além disso, a má avaliação dos cursos da Companhia pelos órgãos governamentais competentes
poderá resultar na celebração de protocolos de compromisso exigindo maiores gastos por parte da
Companhia, podendo afetar seu fluxo de caixa. Adicionalmente, o descumprimento dos protocolos
de compromisso, no todo ou em parte, poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:
(i) desativação de cursos e habilitações; (ii) intervenção; (iii) descredenciamento, com a
transformação em instituição com menor autonomia; (iv) suspensão temporária de atribuições de
autonomia; (v) redução de vagas autorizadas; (vi) suspensão temporária de novos estudantes; ou
(vii) suspensão temporária de oferta de cursos.
Adicionalmente, a legislação regulatória exige que as Instituições de Ensino se submetam a diversos
processos relacionados à informação, autorização e credenciamento de cursos regulados, tanto na
modalidade presencial como na modalidade EAD. Caso sejam constatadas irregularidades ou
deficiências, como a oferta de cursos sem a devida autorização ou credenciamento, a Companhia
estará sujeita a processos administrativos sancionadores e às penalidades administrativas citadas
no parágrafo acima, além de outras penalidades eventualmente aplicáveis. As Instituições de Ensino
Superior também estão sujeitas a outras obrigações regulatórias, como a avaliação de seus cursos
por meio do Exame Nacional de Desemprenho de Estudantes – Enade. Caso a Companhia não
cumpra, ou não tenha cumprido no passado os procedimentos legais exigidos, estará sujeita às
penalidades administrativas, bem como demais penalidades cabíveis.
A adequação da Companhia às exigências regulatórias depende de sua adaptação às alterações
constantes na legislação regulatória. Se a Companhia não for capaz de se adaptar às exigências dos
órgãos reguladores, estará igualmente sujeita a penalidades nas esferas cabíveis.
A aplicação de qualquer dessas penalidades poderá causar um efeito prejudicial relevante nos
negócios e resultados da Companhia.
7 - O sucesso da Companhia está ligado à sua capacidade de acompanhar e se adaptar às
mudanças tecnológicas do setor educacional.
A Companhia deve constantemente implementar novos hardwares, atualizar os softwares que utiliza,
aprimorar e melhorar os seus sistemas, além de adicionar e treinar novas equipes de engenharia da
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computação e outras pessoas para adaptar a sua infraestrutura tecnológica, pois os sistemas e
ferramentas de tecnologia de informação da Companhia poderão se tornar obsoletos ou insuficientes.
Nesse sentido, a Companhia pode ter dificuldades em acompanhar e se adaptar às mudanças
tecnológicas que venham a ocorrer, em especial quanto ao segmento de ensino à distância, o qual
é afetado pelas rápidas alterações na tecnologia envolvida, além de mudanças nas necessidades e
expectativas tecnológicas de seus alunos e nos padrões de mercado, o que pode afetar
adversamente seus resultados financeiros.
8 - Incidentes de segurança cibernética e falhas nos sistemas de tecnologia da informação
podem resultar em danos financeiros e à reputação da Companhia.
As operações da Companhia dependem do funcionamento eficiente e ininterrupto de seus sistemas
de tecnologia da informação e das plataformas de aprendizagem à distância a ela licenciadas.
Incidentes de segurança cibernética nos sistemas de tecnologia da informação da Companhia ou de
prestadores de serviços contratados para fornecer plataformas de aprendizagem à distância podem
resultar em apropriação indevida de nossas informações e/ou das informações de nossos alunos,
bem como em tempo de inatividade ou instabilidade em seus servidores ou operações, o que pode
nos afetar material e adversamente.
Eventual perda de propriedade intelectual, segredos comerciais ou de outras informações comerciais
sensíveis ou a interrupção das nossas operações pode afetar negativamente nossos resultados
financeiros.
Além disso, interrupções ou falhas nos sistemas de tecnologia da informação da Companhia ou de
prestadores de serviços contratados por nós para fornecer plataformas de aprendizagem à distância
causadas por acidentes, mau funcionamento ou atos mal-intencionados, podem ocasionar impactos
adversos em nossas atividades, o que pode afetar nossos negócios e resultados operacionais de
forma negativa, além de afetar adversamente nossa imagem e confiabilidade junto ao mercado.
Adicionalmente, referidas interrupções ou falhas podem não estar cobertas pelas apólices de
seguros que possuímos contratadas para nossos ativos. Perdas não cobertas por estes seguros
podem resultar em prejuízos, o que poderá impactar negativamente a nossa situação financeira e
nossos resultados operacionais.
E em caso de rescisão dos contratos de licenciamento ou caso a Companhia não seja capaz de
renovar em condições benéficas os contratos que mantem com prestadores de serviços terceiros
para o fornecimento de plataformas para aprendizagem a distância, a Companhia poderá ter
impactos adversos na regularidade e eficiência de sua prestação de serviços, bem como gerar
insatisfação de clientes, o que pode afetar adversamente os seus negócios e operações.
A Companhia pode não ser capaz de renovar ou manter em vigor os contratos de licenciamento dos
softwares por ela utilizados, incluindo as plataformas de aprendizagem à distância. Tais contratos
poderão ser suspensos ou rescindidos em caso de descumprimentos contratuais pela Companhia
(incluindo atrasos nos pagamentos), ou mesmo de forma imotivada pelo fornecedor ou em função
de fatores alheios à vontade das partes, hipótese em que a Companhia ficará impedida de continuar
utilizando referidos softwares. A Companhia não pode assegurar que será capaz de substituir tais
softwares em tempo hábil e sem grandes impactos às suas operações, de modo que a suspensão,
término ou rescisão de algum contrato de licenciamento de software, ainda que por fatores alheios à
vontade da Companhia, poderá resultar em impactos adversos relevantes em suas atividades e em
seus resultados operacionais e financeiros.
Ainda, a LGPD estabelece responsabilidade solidária entre os controladores de dados, como a
Companhia, e os operadores de dados, definidos como os agentes que realizam tratamento de dados
pessoais em seu nome e no seu interesse, sempre que os controladores de dados estiverem
diretamente envolvidos no tratamento de dados pessoais pelos operadores. Isto significa que as
violações à legislação de proteção de dados por contratados e subcontratados da Companhia que
realizem tratamento de dados em seu interesse, inclusive os provedores de aplicativos e conexão na
internet, poderão resultar em deveres de compensação e indenização perante terceiros à
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Companhia, que poderão gerar custos e despesas relevantes e impactar os resultados financeiros
da Companhia e sua reputação.
Os requisitos de segurança previstos na legislação aplicável de proteção de dados devem ser
observados por nós e nossas subsidiárias, de modo a garantir a conformidade com os requisitos
legais e minimizar situações de riscos, as quais podemos estar expostos, como ataques de vírus,
softwares mal-intencionados, panes e outros problemas que podem vir a interferir inesperadamente
nas nossas operações e podem resultar em interrupções, atrasos, perda de dados ou na
incapacidade de operar, além de falhas nos controles de segurança de rede. Qualquer interrupção
em nossos sistemas poderá causar efeito material adverso sobre os nossos negócios ou gerar
perdas financeiras.
Devido à pandemia da COVID-19, as práticas de trabalho remoto pelos colaboradores da Companhia
e o uso de plataformas aprendizagem à distância pelos professores e alunos aumentaram,
principalmente, em virtude da popularização das aulas inicialmente oferecidas na modalidade
presencial que passaram a serem ofertadas por meios digitais para a maioria dos cursos ministrados
pela Companhia, de modo que, os riscos relacionados a uma falha na segurança cibernética dos
sistemas internos da Companhia também se elevaram.
9 - O aumento dos níveis de inadimplência no pagamento das mensalidades e na taxa de
evasão poderá afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia.
A Companhia acredita que as taxas de evasão estão relacionadas principalmente à motivação
pessoal, às condições socioeconômicas do país e à situação financeira dos atuais e potenciais
alunos. A Companhia pode não ser capaz de atingir a receita esperada caso ocorra aumento
significativo na taxa de evasão e pagamento integral e pontual das mensalidades que são cobradas
dos alunos. A elevação dos níveis de inadimplência no pagamento das mensalidades por parte dos
alunos pode resultar no aumento da taxa de evasão de alunos, comprometendo os fluxos de caixa e
a capacidade da Companhia de cumprir com suas obrigações.
A pandemia de COVID-19 tem impactado adversamente os níveis de evasão e inadimplência da
Companhia e aumentado suas renegociações (recomposição de débitos). O índice de inadimplência
da Companhia, assim como as suas provisões para créditos de liquidação duvidosa, vem sendo
impactados e devem continuar a ser impactados pela pandemia de COVID-19. No período de 9
(nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, o índice de inadimplência (Despesa de PCLD sobre
Receita Líquida) passou a ser 8,8%, comparado a um índice de 3,4% no mesmo período de 2019.
O aumento dos níveis de inadimplência no pagamento das mensalidades ou de recomposição de
débitos, o aumento da taxa de evasão, bem como decisões judiciais coletivas e individuais aplicando
descontos nas mensalidades de forma linear ou individual, podem afetar negativamente o fluxo de
caixa e afetar adversamente os resultados da Companhia.
10 – Fiscalizações, decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem
causar efeitos adversos nos negócios, condição financeira e resultados operacionais da
Companhia.
A Companhia, suas controladas e coligadas, são e podem vir a ser fiscalizadas e eventualmente
autuadas por autoridades, bem como figurarem como rés em processos judiciais e administrativos
de natureza cível, tributária e trabalhista, cujos resultados não se pode garantir que lhe serão
favoráveis. As provisões constituídas podem ser insuficientes para fazer frente ao custo total
decorrente dos processos. Adicionalmente, a Companhia pode estar sujeita a contingências por
outros motivos que a obriguem a despender valores significativos. Decisões contrárias aos interesses
da Companhia ou que impeçam a realização de negócios conforme inicialmente planejados poderão
causar um efeito adverso nos seus negócios, condição financeira e resultados operacionais.
Por exemplo, a Companhia pode sofrer efeitos adversos em seus resultados, em sua imagem e reputação
se não obtiver decisões favoráveis nos processos nos quais é ré, incluindo, mas não se limitando aos
seguintes (i) nas execuções fiscais em que busca o reconhecimento de sua imunidade tributária anterior
e de sua controlada, Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, (ii) na ação objetivando o
reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a adesão ao Programa de Estímulo à
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Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (PROIES), assegurando-lhe, a
concessão de moratória e subsequente parcelamento de débitos federais, com pagamento de parcela do
valor devido mediante a oferta de bolsas de estudos e (iii) na ação que, em fase de cumprimento de
sentença, exigiu que sua controlada, Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda., forneça bolsas
de estudos à sociedade civil. Ainda, em caso de condenação nos processos e ações civis públicas em
que é ré, a Companhia poderá, entre outras penalidades, ter que arcar com pagamento de indenização,
abster-se de cobrar taxas para expedição de diplomas, conceder desconto ou abster-se de cobrar
mensalidades, conceder bolsa de estudos, sofrer queda em seus indicadores de qualidade de ensino,
além de sofrer sanções regulatórias perante o Ministério da Educação, tais como suspensão temporária
da abertura de processo seletivo de cursos de graduação, cassação da autorização de funcionamento
da instituição de educação superior ou do reconhecimento de cursos por ela oferecidos, além de
advertência e suspensão. Assim como no curso normal de suas atividades, está sujeita a fiscalizações.
Para mais informações sobre os processos envolvendo a Companhia, ver itens 4.3 a 4.7 deste
Formulário de Referência.
11 - A extensão dos efeitos da pandemia do coronavírus (COVID-19) nos negócios da
Companhia depende de desenvolvimentos futuros, incertos e imprevisíveis, podendo resultar
em um efeito adverso relevante em seus negócios e condição financeira.
A pandemia do coronavírus (COVID-19), políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação da
doença, influenciaram o comportamento da Companhia, de seus clientes e da população em geral,
resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação das atividades de empresas de
diversos setores, incluindo a interrupção de aulas presenciais em unidades de ensino da Companhia.
Consequentemente, houve aumento da inadimplência, evasão e renegociação das mensalidades,
que por sua vez afetou as receitas das operações da Companhia nos três primeiros trimestres de
2020, e que provavelmente continuará enquanto durarem as restrições de circulação impostas nas
jurisdições em que opera. Nos 3 (três) meses findos em 30 de setembro de 2020 o índice de
inadimplência (Despesa de PCLD sobre Receita Líquida) foi para 8,3%, comparado a um índice de
3,4% no mesmo período de 2019. Com relação à evasão dos alunos, nos 3 (três) meses findos em
30 de setembro de 2020 o índice de evasão foi de 3,7%, comparado a um índice de 3,1% no mesmo
período de 2019. Ainda, nos 9 (nove) meses findos em 30 de setembro a renegociação das
mensalidades dos alunos aumentou 32%, comparado ao período de 30 de setembro de 2019.
Além disso, tendo em vista a dificuldade financeira enfrentada por diversos alunos e seus respectivos
responsáveis, conforme aplicável, no contexto da pandemia de COVID-19 e suspensão das aulas
presenciais é cada vez maior o número de reivindicações para redução de mensalidades. Projetos
de leis vêm sendo apresentado e/ou aprovados (no Senado Federal, Câmara dos Deputados e
Câmaras Municipais) e com o intuito de obrigar as instituições de ensino da rede privada a reduzirem
as suas mensalidades e/ou de reajustarem os valores de suas mensalidades.
Os pedidos individuais versam em resumo sobre um suposto defeito na prestação de serviços que
foram contratadas com oferta na modalidade presencial, e supostamente estariam sendo prestadas
na modalidade a distância, fator que segundo os autores geraria o direito de redução das
mensalidades. Mais informações sobre as ações relevantes no item 4.3 deste Formulário de
Referência.
A disseminação do COVID-19 levou a Companhia a modificar suas práticas de negócios (incluindo
a substituição de aulas presenciais por aulas por meio digitais, locais de trabalho dos funcionários e
cancelamento de participação física em reuniões, eventos e conferências), e pode tomar outras
ações adicionais, conforme exigido pelas autoridades governamentais ou conforme determinado
pela administração considerando o melhor interesse de seus funcionários, alunos, clientes e
parceiros de negócios. A Companhia não pode garantir que essas medidas serão suficientes para
atenuar os riscos apresentados pela pandemia ou, de outra forma, serão satisfatórias para as
autoridades governamentais.
A extensão em que o surto do COVID-19 afeta os negócios, condição financeira, resultados
operacionais ou fluxos de caixa da Companhia dependerá de desenvolvimentos futuros, que são
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altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, entre outros, a duração e a distribuição geográfica do
surto, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou tratar seu impacto e com que rapidez e até que
ponto as condições econômicas e operacionais normais podem ser retomadas. Mesmo após a
diminuição do surto do COVID-19, a Companhia pode continuar a ser adversa e materialmente
impactada em seus negócios em razão do impacto econômico global e/ou brasileiro, incluindo
recessão, desaceleração econômica ou aumento nos níveis de desemprego, e, ainda, realizar
eventuais investimentos na infraestrutura física e adoção de novos protocolos de segurança que
vierem a ser necessários para o retorno a aula presenciais.
Como inexistem eventos recentes comparáveis que possam fornecer orientação à Companhia
quanto ao efeito de uma pandemia global severa, o impacto final do surto do COVID-19 é incerto e
sujeito a alterações que a Companhia não é capaz de estimar.
Para mais informações, consulte o item 7.1 e 10.9 deste Formulário de Referência.
12 - A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais e pode ser afetada adversamente pela aplicação de multas e
outros tipos de sanções.
A Lei nº 13.709/2018, conforme alterada, Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), regula as
práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais no Brasil, inclusive quanto à publicidade
digital e prevê, dentre outras providências, os direitos dos titulares de dados pessoais, as hipóteses
em que o tratamento de dados pessoais é permitido (bases legais), os requisitos para obtenção de
consentimento, as obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança da informação,
vazamentos e a transferências de dados pessoais, bem como prevê sanções para o descumprimento
de suas disposições.
A LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020 quanto a maior parte de suas disposições,
exceto quanto as suas sanções administrativas (art. 52, 53 e 54) que serão aplicáveis somente a
partir de 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº 14.010/2020.
A LGPD criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), responsável por elaborar
diretrizes e aplicar as sanções administrativas, em caso de descumprimento da LGPD. No dia
26 de agosto de 2020, o executivo federal editou o Decreto nº 10.474/2020 aprovando a estrutura
regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD.
Com a entrada em vigor da LGPD, a Companhia e suas subsidiárias estão sujeitas ao cumprimento
das obrigações estabelecidas pela LGPD e poderão sofrer sanções administrativas por órgãos e
entidades de proteção de dados pessoais, defesa do consumidor e defesa do interesse público. Em
agosto de 2021, a Companhia e suas subsidiárias passam a estar sujeitas às sanções previstas na
LGPD, em caso de descumprimento.
Desta forma, falhas nos processos de proteção ou tratamento dos dados pessoais coletados pela
Companhia, bem como incertezas relacionadas à futura aplicação da LGPD pelo judiciário e pela
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, podem afetar os adversamente os seus resultados.
Para mais informações sobre a LGPD, vide item 7.5 deste Formulário de Referência.
13 – Podemos ser afetados por majorações do valor do aluguel em virtude da revisão judicial.
A Companhia e suas controladas ocupam a ampla maioria dos imóveis de propriedade de terceiros
por meio de contratos de locação regidos pela Lei nº 8.245/1991 (“Lei de Locações”). Durante a
negociação e celebração destes contratos de locação, adotamos critérios mercadológicos para
atribuição dos valores de aluguéis.
Parte destes contratos prevê a renúncia ao direito de propor ação revisional de aluguel durante o
período de sua vigência. O reconhecimento da validade desta cláusula apenas é pacífico em relação
às locações por encomenda (built to suit), modalidade em que o locador constrói ou reforma
substancialmente o imóvel para adequá-lo às necessidades do locatário. Nesta modalidade, os
prazos locatícios usualmente são maiores (10 a 30 anos) e o valor locatício é estabelecido de forma
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a remunerar, além do uso do imóvel pelo locatário, também o investimento feito pelo locador para
adequá-lo às necessidades específicas do locatário. Dada a peculiaridade deste tipo de contrato, a
Lei de Locações reconhece relativa preponderância da liberdade contratual e autoriza a renúncia ao
direito de revisão trienal dos aluguéis. Quanto às demais locações não celebradas sob a modalidade
built to suit, a validade da cláusula da renúncia ao direito de revisão não tem entendimento pacífico
nos Tribunais, e tais contratos não estarão isentos de sofrer à revisão judicial trienal nos termos da
Lei de Locações, caso o valor do aluguel esteja em desacordo com o preço de mercado, inclusive
quando tal desacordo decorra da valorização do imóvel em razão de implementação de benfeitorias
pelo locatário.
Dentre as locações em tal condição, também há contratos com partes relacionadas na mesma
condição. Para maiores informações, vide fator de risco “Celebramos e podemos continuar a celebrar
contratos com partes relacionadas da Companhia” deste item 4.1 e itens 16.2 e 16.4 deste Formulário
de Referência.
Caso a Companhia seja afetada pela majoração dos aluguéis destes imóveis, poderá sofrer com um
efeito adverso relevante em nossos resultados.
14 – A localização de nossos campi é essencial para nossa estratégia e podemos não ser
capazes de manter vigentes e/ou renovar de modo satisfatório os contratos de locação que
regulam a ocupação de imóveis de propriedade de terceiros.
A maioria das unidades de ensino da Companhia e suas controladas está localizada em imóveis
alugados, cujos contratos de locação regidos pela Lei nº 8.245/1991 (“Lei de Locações”), que dispõe
que o locatário terá direito à renovação compulsória do contrato desde que, cumulativamente: (i) o
contrato tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; (ii) o prazo do contrato seja de,
no mínimo, 5 (cinco) anos ininterruptos, sendo admitida a somatória de prazos contratuais; (iii) o
locatário esteja explorando sua atividade, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três
anos; e (iv) o locatário ajuíze ação renovatória no prazo decadencial de um ano a seis meses anterior
à data do término do prazo do contrato de locação em vigor.
A Companhia pode não ser capaz de renovar os contratos de locação de suas lojas se não conseguir
renegociá-los ou apresentar a ação renovatória no prazo ou se não satisfizer as condições acima
elencadas. Alguns dos contratos de locação da Companhia estão vigentes por período
indeterminado, com prazo locatício previsto vencido, o que poderá acarretar na desocupação do
imóvel, mediante simples envio de notificação prévia pelo locador, com antecedência de 30 dias, livre
de penalidades, por qualquer motivo.
Ainda, se o imóvel locado for alienado pelo locador a terceiros durante a vigência do prazo contratual,
o adquirente não estará obrigado a respeitar os termos e condições da locação, salvo se
cumulativamente (i) a locação for por prazo determinado; (ii) constar no contrato cláusula de vigência
da locação em caso de alienação do imóvel; e (iii) o contrato estiver registrado no Cartório de Registro
de Imóveis competente. Caso estes requisitos não sejam preenchidos, o adquirente poderá solicitar
a desocupação do imóvel locado à Companhia no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do
recebimento pela locatária de notificação nesse sentido.
Adicionalmente, na hipótese de o imóvel locado à Companhia ser colocado à venda durante o prazo
de vigência da locação, nosso direito de preferência só será oponível a terceiros se os respectivos
contratos de locação estiverem averbados nas respectivas matrículas, o que nos permite adjudicar
judicialmente os imóveis na hipótese de o nosso direito de preferência não ser observado. Se os
contratos de locação não estiverem averbados nas respectivas matrículas, teremos somente o direito
de pleitear indenização por perdas e danos.
Além disso, se decidirmos fechar qualquer uma das nossas unidades localizadas em imóveis
alugados de terceiros antes do fim do prazo contratual da locação, poderemos ser obrigados a pagar
uma multa contratual ao proprietário como consequência da rescisão antecipada do contrato de
locação. A quantidade de tal multa poderia nos afetar adversamente, principalmente se a decisão de
fechamento se aplicar a mais de uma unidade.
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A localização estratégica das unidades de ensino situadas em imóveis alugados, é fundamental para
o desenvolvimento da estratégia da Companhia e, como resultado, a Companhia poderá ser afetada
adversamente, caso quaisquer contratos de locação de unidades de ensino não vierem a ser
renovados por razões alheias a nossa vontade.
15 - Há imóveis alugados pela Companhia com penhoras registradas nas matrículas dos
imóveis em garantia de execuções fiscais municipais contra os locadores/proprietários dos
imóveis, o que pode ensejar a interrupção das locações.
Alguns dos imóveis alugados pela Companhia encontram-se com penhoras registradas nas
matrículas em garantia de execuções fiscais de débitos municipais ajuizadas pela Secretaria de
Fazenda Municipal contra os locadores/proprietários dos imóveis. A penhora é ato executivo
processual que visa a constrição de bens do devedor para salvaguardar o resultado útil da execução.
Caso os débitos fiscais não sejam adimplidos, reconhecidos como inexigíveis, ou não sejam as
penhoras substituídas por outros bens, os imóveis penhorados poderão ser alienados em leilão
público, ocasionando a perda da propriedade pelo locador e sujeitando a Companhia ao risco de
descontinuidade da locação caso o novo proprietário opte por não manter a locação. Nesse caso,
como os contratos de locação não possuem cláusula de vigência e/ou referida cláusula não se
encontra registrada na matrícula dos imóveis locados anteriormente à penhora, a Companhia, como
locatária, não estará protegida do risco de o terceiro adquirente exigir a desocupação do imóvel
locado no prazo de 90 (noventa) dias a contar da aquisição do imóvel pelo terceiro adquirente.
16 – Parte dos contratos que regulam a ocupação de imóveis de propriedade de terceiros não
são regidos pela Lei de Locações, o que pode afetar adversamente a Companhia.
Parte dos imóveis ocupados pela Companhia não são regidos pela Lei de Locações, de forma que
não garante à Companhia: (i) o direito de preferência na aquisição do imóvel perante terceiros; (ii) a
permanência no imóvel durante o período de vigência do contrato caso o imóvel seja alienado a
terceiros; (iii) a possibilidade de propositura de ação renovatória; e (iv) demais direitos previstos na
Lei de Locações.
Dado que a localização estratégica dos imóveis é fator relevante para o desenvolvimento de nossa
estratégia comercial, a Companhia pode ser afetada negativamente se alguns contratos de
estabelecimentos relevantes não vierem a ser renovados por razões alheias a nossa vontade.
17 – Podemos não conseguir preencher as vagas de PROUNI, e, consequentemente, sofrer
impacto tributário e no caixa pelo não fruição da isenção.
A isenção do IRPJ e da CSLL referente ao PROUNI é calculada na proporção da ocupação efetiva
das bolsas (POEB) sobre as atividades beneficiadas, as quais tomam por base a oferta de vagas da
Instituição para os campi presenciais e para o EAD, os quais são vinculadas aos Polos EAD.
De acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal nº 1394 de 12/09/2013 (“IN nº 1394/13”),
a instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, não beneficente
que aderir ao PROUNI, nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.096 de 2005, ficará isenta na proporção
da ocupação efetiva das bolsas (POEB) durante o período de vigência do termo de adesão dos
seguintes tributos: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição
para o PIS/Pasep; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ). A isenção é apurada através do lucro da exploração, observando o disposto
da IN nº 1394/13.
Considerando que a maior procura dos estudantes para obterem o benefício do PROUNI está
vinculada aos cursos ofertados na modalidade presencial, não temos como garantir que
conseguiremos preencher a totalidade das bolsas a serem concedidas. Neste caso, a Companhia
pode deixar de usufruir da integralidade da isenção prevista e consequentemente sofrer impacto no
caixa e em seu resultado operacional.
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18 – Atuamos com o poder público, empresas públicas e de economia mista e
consequentemente podemos sofrer com as penalidades previstas na legislação aplicável,
sobretudo com a proibição temporária de contratar com o Poder Público ou de receber
incentivos fiscais ou creditícios.
Os mecanismos de prevenção e combate à corrupção da Companhia, bem como os controles
internos, podem não ser suficientes para assegurar que todos os membros da administração,
funcionários, fornecedores, parceiros de negócio e terceiros que agem em nome da Companhia
atuem sempre em estrito cumprimento às políticas internas, leis e regulamentos voltados à
prevenção e combate à corrupção a que a Companhia está sujeita, sendo exemplos dessas normas,
o Decreto-Lei nº 2.848/1940, a Lei nº 8.137/1990, a Lei nº 8.429/1992 (“Lei de Improbidade
Administrativa”), a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 9.613/1998, a Lei nº 12.846/2013 (“Lei
Anticorrupção”), Decreto nº 8.420/2015, o Decreto nº 3.678/2000, o Decreto nº 4.410/2002, o
Decreto nº 5.687/2006, assim como outras normas relacionadas à Convenção sobre o Combate da
Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. As sanções aplicadas com
base em tais leis incluem, por exemplo, multas, indenizações nas esferas administrativa, cível e
penal, perdimento de bens, direitos e valores ilicitamente obtidos, suspensão ou interdição parcial e
atividades, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios da administração pública, sanções estas que, se aplicadas, podem afetar adversamente
a reputação, bem como as operações, condição financeira, os resultados operacionais e o valor das
ações da Companhia.
Os mecanismos de prevenção e combate à corrupção, bem como os controles internos da
Companhia podem não ser capazes de prevenir ou detectar (i) violações à Lei de Improbidade
Administrativa, à Lei Anticorrupção ou a leis similares; (ii) ocorrências de comportamentos
fraudulentos e desonestos por parte dos administradores, funcionários ou terceiros atuando em
nome, benefício ou interesse da Companhia; ou (iii) outras ocorrências de comportamentos não
condizentes com princípios éticos, que possam afetar adversamente reputação, negócios, condições
financeiras e resultados operacionais da Companhia.
Além disso, a Companhia pode não ser capaz de assegurar que todos os seus administradores,
funcionários, representantes, fornecedores ou quaisquer outros terceiros atuando em seu nome,
benefício ou interesse atuem sempre em estrito cumprimento às políticas internas, leis e
regulamentos aplicáveis voltados à prevenção e combate à corrupção. Deste modo, a Companhia
pode estar sujeita a violações de suas políticas internas, das leis e regulamentos exemplificados
acima e legislação correlata, em decorrência de conduta nos negócios e ocorrências de
comportamento fraudulento e ilícito por parte de seus administradores, empregados, parceiros de
negócios e terceiros que agem em nome, benefício ou interesse da Companhia.
Nesse cenário, a Companhia não poderá manter os convênios e parcerias para a realização de
estágios, bem como o acesso às linhas de fomento à educação (FIES e PROUNI), e,
consequentemente, a Companhia poderá sofrer impacto significativo em sua operação, bem como
reputação, condição financeira e resultados operacionais.
A existência, atual ou passada, de quaisquer investigações, inquéritos ou processos de natureza
administrativa ou judicial relacionados à violação de qualquer das leis acima referidas contra a
Companhia administração, funcionários, parceiros de negócios ou terceiros que agem em nome,
benefício ou interesse da Companhia, pode resultar em penalidades que podem ter um efeito
adverso relevante sobre a reputação da Companhia, bem como sobre as operações, condição
financeira e resultados operacionais da Companhia.
19 – Dificuldade na contratação de membros da administração e pessoas chave, podendo a
Companhia não ser capaz de substituí-los por pessoas com mesma experiência e qualificação
rapidamente.
Parte do sucesso alcançado depende das habilidades e empenho da administração da Companhia,
porém tanto os administradores como os colaboradores considerados como pessoas chave poderão
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deixar de integrar o quadro de funcionários, ocasião em que a Companhia poderá ter dificuldade em
encontrar e contratar profissional qualificado e engajado com o negócio da Companhia.
A perda de administradores e/ou pessoas chave e a dificuldade na contratação profissionais
igualmente qualificados poderá afetar o desenvolvimento e crescimento da Companhia.

20 - A Companhia pode não conseguir obter ou renovar as autorizações, registros, licenças e alvarás
para a instalação e a operação das suas unidades de ensino e polos de educação a distância.
A Companhia depende de vários registros, autorizações, licenças e alvarás federais, estaduais e
municipais, incluindo Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros e licenças de funcionamento emitidas
pelas respectivas Municipalidades, relacionados à operação e ao funcionamento das suas unidades
de ensino e polos administrativos. Parte dos imóveis que a companhia ocupa está em processo de
obtenção ou renovação dessas licenças.
A eventual imposição de penalidades em relação às nossas unidades de ensino de educação a distância,
em especial pagamento de multas e fechamento de unidades, poderão ter um efeito prejudicial sobre
nossas atividades. Ademais, em caso de acidente, a ausência dessas licenças poderá gerar
responsabilidades civis e criminais, podendo ainda acarretar o cancelamento de eventual apólice de
seguro firmada para os imóveis em questão, além de possíveis danos à imagem da Companhia.
21 – Podemos ter dificuldade para o cumprimento de cotas legais para empregados.
A depender da quantidade de empregados dos estabelecimentos comerciais, há obrigatoriedade de
contratação de pessoas com deficiência e de aprendizes visando cumprimento das cotas legalmente
previstas.
Nos termos da Lei Federal n° 13.146/2015, que regulamenta internamente as disposições da
Convenção da ONU, o artigo 2º considera pessoa com deficiência (“PCD”) aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais.
Segundo a legislação vigente, o percentual de PCDs está condicionado ao número de empregados,
sendo: de 100 a 200 empregados cota de 2% (dois por cento), de 201 a 500 empregados cota de
3% (três por cento), de 501 a 1.000 empregados cota de 4% e acima de 1.001 empregados em
diante, a cota passa a ser de 5% (cinco por cento) da base total de funcionários.
A Lei do Aprendiz, determina que toda empresa de grande ou médio porte deve ter de 5% (cinco por cento)
a 15% (quinze por cento) de aprendizes entre seu quadro de empregados, sendo que a Companhia possui
5% de aprendizes entre seu quadro de funcionários na data deste Formulário de Referência.
A Companhia não cumpre de forma total a cota de PCDs. Há processo administrativo originado de
fiscalização ordinária do MPT para UNICID e CSE. Para mais informações, veja o item 4.3 deste
Formulário de Referência.
Dado o segmento em que a Companhia atua, a base de empregados preponderantemente é
composta por professores com titulação de mestres e doutores, qualificação necessária a
manutenção do credenciamento perante o MEC, fator que impõe dificuldade da localização e
contratação de profissionais com a titulação necessária para o cumprimento das cotas legalmente
previstas. O não atingimento das referidas cotas legais poderá sujeitar a Companhia à infrações
trabalhistas, com a correspondente aplicação de multas, novas investigações a serem iniciadas pelo
Ministério Público do Trabalho, as quais poderão dar ensejo ao ajuizamento de Ação Civil Pública,
aplicação de multa por descumprimento de Termos de Ajustamento de Conduta já firmados, ou ainda
à assinatura de novos Termos de Ajustamento de Conduta.
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22 - Podemos não ser capazes de renovarmos as licenças necessárias para compra e
utilização de produtos químicos.
Estamos sujeitos a vários procedimentos, controle e a fiscalização para utilização de produtos químicos
no desenvolvimento das atividades educacionais e de pesquisa da Companhia e suas controladas.
O cumprimento da legislação que regula o controle e fiscalização dos produtos químicos é realizado
atualmente pelo Exército e pelas Polícias Federal e Civil, sendo exigido da Companhia e suas
controladas a realização de cadastros, obtenção de licenças, autorizações e certificados prévios
junto a estes órgãos para a aquisição, a produção, o armazenamento, o transporte, o
reaproveitamento e a reciclagem de tais produtos.
A violação das leis e regulamentos que tratam da matéria pode resultar na revogação de nossas licenças,
autorizações e cadastro, assim como levar a suspensão temporária ou permanente de nossas atividades e
a aplicação de sanções administrativas e responsabilização civil e criminal. Ainda, os órgãos de controle e
fiscalização também poderão atrasar significativamente ou negar a emissão dos cadastros, licenças e
certidões exigidos para nossas operações, impedindo-nos de executar nossas atividades.
23 – Podemos ser impedidos de contratar com entes do Poder Público ou receber valores
devidos a nós pelo Poder Público.
Diversas atividades desenvolvidas pela Companhia e suas controladas exigem a contratação ou
interação com órgãos da administração direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou
sociedades de economia mista controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios em que há envolvimento de recursos públicos incluindo, mas não se limitando ao Prouni.
A contratação com entes públicos, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
regulamentações aplicáveis, exige prévia e expressa comprovação da regularidade fiscal para com a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Companhia ou suas controladas
envolvida no âmbito do contrato administrativo, assim como a regularidade trabalhista relativa à
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no que tange ao
cumprimento dos encargos sociais ou outra equivalente. A falta de atendimento destes itens poderá
impedir a emissão ou renovação de certidões negativas, de modo a impedir ou impactar, a contratação,
o desenvolvimento do objeto do contrato em vigor ou até mesmo o recebimento de eventuais valores
devidos à Companhia ou suas controladas, o que poderá nos impactar adversamente.
A impossibilidade de emissão ou renovação de certidões negativas afetará adversamente os
negócios, a estratégia e os resultados financeiros e operacionais da Companhia e suas controladas.
24 – O sucesso das marcas da Companhia depende da capacidade da Companhia de
proteger sua reputação.
A Companhia e suas controladas são prestadoras de serviços educacionais e dependem da captação
e manutenção de seus alunos, que associam o ensino à marca, de forma que a marca precisa ser
reconhecida por sua excelência.
Os indicadores institucionais, reputação perante o mercado e capacidade de investir em tecnologias
e material didático são alguns dos indicadores que influenciam a percepção sobre as marcas da
Companhia, de forma que não podemos garantir que qualquer fato adverso seja incapaz de impactar
a marca da Companhia e prejudicar sua reputação perante os clientes e o público em geral.
Além disso, eventuais incidentes envolvendo nossos processos, administração, funcionários, exfuncionários, alunos ou ex-alunos ou ocorridos dentro de nossas dependências, incluindo unidades
e polos EAD, bem como declarações por qualquer meio feitas por tais pessoas ou terceiros e eventos
imprevisíveis e fora do nosso controle podem afetar negativamente a percepção dos alunos e do
público em geral sobre as marcas das da Companhia.
Ainda, a Companhia, suas marcas ou, por exemplo, as pessoas mencionadas acima podem ser alvo
de publicações, comentários ou publicidade negativa na mídia ou em redes sociais, que poderão ter
um efeito negativo sobre o valor das as marcas da Companhia.
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Caso a Companhia não consiga manter ou aprimorar o reconhecimento das marcas ou caso estas
sejam afetadas negativamente, a Companhia pode sofrer um efeito adverso relevante sobre sua
imagem e resultados operacionais.
25 - A Companhia e suas controladas poderão sofrer com ações inadequadas de parceiros de
Polos EAD.
O desenvolvimento da oferta de cursos na modalidade a distância, com abertura por ato interno das
Instituições de Ensino, necessita de parceiro de Polo EAD, que possui diversas obrigações e direitos.
Considerando que os polos são parte da cadeia produtiva dos serviços prestados, caso os parceiros
pratiquem ato lesivo a direitos ou deixem de cumprir com suas obrigações e legislações aplicáveis,
ou pratiquem atos inconsistentes com os valores da Companhia, a reputação da Companhia pode
ser adversamente afetada e a Companhia e suas controladas poderão estar sujeitas à processos
administrativos e judiciais. Caso isso ocorra, a Companhia sofrerá impacto em sua contingência e
imagem e efeito adverso relevante no resultado.
26 – Nosso endividamento pode afetar negativamente nossos negócios.
Em 30 de setembro de 2020, nossa dívida bruta total consolidada foi de R$2.287 milhões,
considerando empréstimos, financiamentos, derivativos e debêntures (circulante e não circulante) e
obrigações de arrendamento mercantil (circulante e não circulante).
Nosso endividamento consolidado poderá:
•

limitar nossa capacidade de obter novos financiamentos;

•

obrigar-nos a dedicar uma parte substancial do nosso fluxo de caixa para servir a nossa
dívida, o que pode prejudicar nossa capacidade de usar nosso fluxo de caixa para financiar
capital de giro, despesas de capital e outros requisitos gerais corporativos, além do
cumprimento de nossas obrigações;

•

limitar nossa flexibilidade para planejar e reagir a mudanças em nossos negócios e no setor
em que atuamos;

•

colocar-nos em uma situação de desvantagem competitiva em relação a alguns de nossos
concorrentes que têm menos dívidas do que nós; e

•

aumentar nossa vulnerabilidade a condições econômicas e industriais negativas, incluindo
mudanças em variações nas taxas de juros ou uma queda nos nossos negócios ou a
economia.

27 – Podemos não ser capazes de cumprir com os índices financeiros e covenants previstos
em nossos contratos financeiros.
Temos contratos financeiros celebrados pela Companhia e suas controladas, especificamente para
realização das aquisições, que possuem cláusulas de vencimento antecipado, incluindo aceleração
de principal e juros, em caso de inobservância de obrigações contratuais e covenants financeiros,
relacionados com a Dívida Liquida/EBITDA igual ou inferior aos índices estabelecidos, tais como de
3,0 a 4,0.
Ainda, há contratos que anulam os efeitos da implementação do Pronunciamento Técnico CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16), referente aos arrendamentos operacionais e
outros não. Portanto, as definições de Dívida Líquida e EBITDA para fins desses contratos podem
não ser as mesmas adotadas neste Formulário de Referência.
Caso a Companhia ou suas controladas descumpram qualquer obrigação contratual ou os covenants
financeiros, o que já ocorreu anteriormente, entrará em situação de default por descumprimento,
podendo ser declarado o vencimento antecipado da dívida em questão. Nos contratos financeiros
também há cláusula de cross default, de forma que em caso de declaração de vencimento
antecipado, a cláusula será acionada e toda a dívida existente da Companhia, cujos contratos
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preveem o cross default poderão ser consideradas vencidas antecipadamente pelos credores e,
consequentemente a situação financeira e em especial o fluxo de caixa poderá ser afetado
adversamente.
Não temos como garantir que durante todo o prazo contratual não ocorra nenhum descumprimento,
ou que conseguiremos renegociar os contratos junto aos credores ou obteremos a anuência para o
descumprimento, ou ainda, que não ocorrerá uma declaração de vencimento antecipado da dívida.
Mais informações sobre o endividamento da Companhia disposto no item 10.1 deste Formulário de
Referência.
28 – Podemos enfrentar restrições e penalidades impostas pelo Código de Defesa do
Consumidor e órgãos de defesa das relações de consumo.
A legislação de defesa do consumidor imputa à Companhia uma série de obrigações, dentre elas, a
observância da proteção à publicidade enganosa, vedação a práticas comerciais coercitivas e forma
de interpretação dos contratos de prestação de serviços em razão do caráter hipossuficiente dos
consumidores. Eventual descumprimento das regras consumeristas pode causar sanções
administrativas em razão da responsabilidade objetiva da Companhia.
Ações judiciais ou processos administrativos poderão ser propostos contra a Companhia sob as
alegações de que houve falha na prestação de serviços, principalmente, objetivando indenização por
dados materiais e morais decorrentes de supostas cobranças indevidas ou alegação de vícios nos
serviços prestados de natureza acadêmica e operacional, dentro outras. Decisões desfavoráveis
envolvendo, individual ou conjuntamente, valores substanciais em qualquer ação poderão impactar
o resultado da Companhia e sua condição financeira. Adicionalmente, a Companhia e suas
Controladas poderão ser obrigadas a assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o que
poderá impactar a imagem da Companhia afetando, consequentemente, sua reputação e ingresso
de novos alunos.
29 – Nossas apólices de seguro poderão não ser suficiente para cobrir as perdas decorrentes
de sinistros. Podemos encontrar dificuldade ou deixar de contar com taxas atrativas para a
renovação das apólices de seguro.
Não podemos garantir que nossas atuais apólices de seguro e respectivas coberturas serão
suficientes para cobrir possíveis sinistros e que possuam cobertura a todos os riscos identificados
ou identificáveis a que estamos sujeitos.
Ainda, podemos não conseguir renovar nossas apólices de seguro atuais sob os mesmos termos ou
de forma alguma. Riscos não cobertos por nossas apólices de seguro ou a incapacidade de renovar
apólices em termos favoráveis ou de todo podem afetar adversamente nossos negócios e condição
financeira.
Por fim, podemos enfrentar alegações das seguradoras de que, de acordo com suas respectivas
interpretações das apólices, tais seguradoras estariam isentas de cobrir determinados sinistros, o
que nos obrigaria a acioná-las judicialmente, nos onerando financeiramente e retardando o
recebimento da indenização decorrente do sinistro.
30 – Podemos não conseguir possibilitar que os alunos concluintes do ensino a distância
obtenham o devido registro nos órgãos de classe.
O Ministério da Educação é quem possui legitimidade e competência para aferir a regularidade e a
qualidade das instituições de ensino superior e dos cursos por elas oferecidos, neste mesmo sentido, os
cursos podem ser ofertados na modalidade presencial e a distância. Contudo, alguns Conselhos
Profissionais já manifestaram não reconhecerem a regularidade da formação em caso de oferta de cursos
na modalidade a distância, tendo alguns, inclusive, negado a inscrição dos concluintes no Conselho.
A conduta dos Conselhos prejudica a captação de alunos e gera insegurança aos alunos, pois a
habilitação profissional ao exercício da profissão pode necessitar da inscrição. Caso os conselhos
deixem de proceder com a inscrição dos concluintes na modalidade a distância, o resultado e a
receita da Companhia poderão ser impactados adversamente.
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31 – Celebramos e podemos continuar a celebrar contratos com partes relacionadas da
Companhia.
A Companhia celebrou e poderá celebrar contratos com partes relacionadas, não podendo garantir
que tais contratos estejam em estrita observância de valor e condição de mercado. Não podemos
garantir que nossos administradores observaram às boas práticas de governança e demais
recomendações visando a inexistência de conflito entre os interesses individuais e da Companhia.
Por exemplo, parte dos imóveis que ocupamos são oriundos de locação imobiliária celebrada com
sociedades de titularidade dos acionistas da Companhia, o que poderá impactar futuramente na
decisão sobre a ocupação dos imóveis, representando desequilíbrio contratual e falta de observância
dos critérios de mercado para as locações, causando efeito material adverso nas nossas atividades
e resultados operacionais. Para mais informações, veja o fator de risco “A Companhia poderá
enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações com partes relacionadas” no
item 4.1(b), deste Formulário de Referência.
Não podemos garantir que inexistirá conflito entre interesses pessoais de administradores ou
acionistas com os interesses da Companhia, podendo tal decisão ser tomada em desacordo com os
interesses do negócio, o que poderá afetar de forma relevante as decisões comerciais e o resultado
da Companhia. Para mais informações, veja a seção 16 deste Formulário de Referência.
32 – As instituições mantenedoras poderão perder o direito de mantença (exploração do
ensino superior) ou terem restrições administrativas caso pratiquem irregularidades no
cumprimento das normas gerais da educação superior ou deixem de atender aos requisitos.
O sistema federal de ensino compreende, nos termos do art. 16 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394/1996 (“LDB”), as instituições mantidas pelo poder público ou pela
iniciativa privada, sendo o ente personificado o mantenedor e o ente mantido a mantida. A mantida
é criada por ato autorizativo institucional, o qual pode consistir em atos de credenciamento e
recredenciamento aplicável às instituições, e autorização, reconhecimento e renovação do
reconhecimento de cursos.
O Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017 dispõe que o funcionamento e a oferta de cursos
por instituições de ensino superior do Brasil dependem de ato autorizativo do MEC, com
credenciamento para oferta de cursos superiores como (i) faculdades; (ii) centro universitários; e (iii)
universidades.
Para a concessão de credenciamento, deve-se observar a instituição de ensino superior se submete
a rigoroso processo de diligência por meio de análise documental realizada pela Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (“SERES”) para
verificação da regularidade societária, fiscal, das demonstrações financeiras e da capacidade
patrimonial da entidade mantenedora para garantir a sustentabilidade financeira e das atividades que
serão desenvolvidas pela instituição de ensino. A SERES, analisa também o plano de
desenvolvimento institucional – PDI, o regimento interno e o estatuto da instituição de ensino, bem
como a comprovação da disponibilidade e regularidade do imóvel onde ela se instalará. Durante o
processo de credenciamento é realizada também uma avaliação externa in loco da instituição de
ensino pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (“INEP”) por meio
de comissão de avaliadores. Quando desatendidos os critérios que ensejaram a expedição dos atos
autorizativos, tais atos poderão ser revistos pelo Poder Público, uma vez que o ato autorizativo não
se torna parte integrante e indissolúvel da mantenedora e nem da mantida, podendo ser revisto a
qualquer tempo em havendo descumprimento dos requisitos que justificaram a sua autorização.
Não podemos garantir que a Companhia e suas controladas atendam a todo momento e
integralmente os requisitos que ensejaram os seus atos autorizativos e que não sofram com
fiscalizações e outras medidas administrativas ou judiciais. O não cumprimento dos requisitos poderá
motivar processo de supervisão pelo Ministério da Educação, com aplicação de penalidade
administrativa, as quais podem sobrestar a análise dos processos propostos pela mantenedora,
impedir abertura de processo seletivo, realização de matrícula, bem como a perda de autonomia
universitária e a perda do direito de exploração do ensino superior. Caso ocorra a perda de um ato
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autorizativo, pode haver efeito adverso relevante na operação da Companhia, impedimento a
exploração do ensino superior e ainda, impacto no resultado operacional. Para mais informações,
consulte o item 4.3 deste Formulário, especificamente os Processos de Supervisão
nº 23000.025526/2020-50,
nº 00732.002272/2020-31,
nº 23000.028967/2020-11,
nº 23000.028967/2020-11,
nº 23036.001611/2020-15,
nº 23034.032901/2020-21,
e
nº 23000.020011/2019-20.
33 – As instituições mantenedoras que ofertam EAD podem sofrer com litígios de
competência territorial entre municípios em que seus polos de EAD estão estabelecidos.
O estabelecimento fiscal dos polos de EAD estão estabelecidos em diversos municípios e todos os
estados brasileiros, de forma que os municípios que não figurem como arrecadadores dos impostos
municipais podem propor qualquer ação judicial ou administrativa em razão do não recolhimento pela
Companhia estar delimitada ao território de sua sede.
34 – A incapacidade ou falha em proteger nossa propriedade intelectual ou a violação à
propriedade intelectual de terceiros podem resultar em danos à nossa reputação e danos
financeiros.
Nosso sucesso depende, em parte, de nossa capacidade de proteger e preservar nossos ativos
passíveis de proteção por institutos de propriedade intelectual previstos pelas leis brasileiras
(incluindo marcas registradas, patentes e softwares).
Acreditamos que nossas marcas são ativos importantes e que problemas relacionados a propriedade
intelectual pode nos afetar significativamente. Eventos como o uso indevido ou não autorizado ou
qualquer outra forma de apropriação indevida das nossas marcas registradas podem diminuir o valor
das nossas marcas ou nossa reputação, de modo que poderemos sofrer impacto negativo em nossos
resultados operacionais.
A Companhia não pode garantir que as medidas adotadas para proteger os seus direitos de
propriedade intelectual serão suficientes ou que terceiros não infringirão ou se apropriarão
indevidamente dos direitos de propriedade. Ainda, cabe ressaltar, que o monitoramento do uso não
autorizado de propriedade intelectual demanda esforços significativos e assim, ocasionalmente,
terceiros já podem ter registrado ou adquirido direitos de marcar idênticas ou similares para produtos
ou serviços que atendam ao mesmo mercado.
Caso não logremos êxito em proteger adequadamente nossos ativos intangíveis, tal evento poderá
gerar impactos adversos relevantes nos nossos negócios, nossa situação financeira, nossos
resultados operacionais, nosso fluxo de caixa, nossa liquidez, nossa reputação e/ou nossos negócios
futuros.
Adicionalmente, alguns dos registros e pedidos de registro de marca detidos pela Companhia
enfrentam algumas dificuldades em seu processo de manutenção e/ou obtenção dos registros, tais
como oposições, sobrestamentos, processos administrativos de nulidade, indeferimentos e/ou
processos judiciais. Caso não obtenha êxito na obtenção e/ou manutenção do registro de suas
marcas, a Companhia poderá enfrentar dificuldades para impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes, inclusive para identificar produtos ou serviços concorrentes. Há ainda a
possibilidade de a Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas penal e cível, por uso indevido
de marca, em caso de violação de direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser impedida de
continuar utilizando tais marcas, sem prejuízo do pagamento de indenizações.
Há também o risco, ainda que por omissão, de a Companhia não conseguir renovar o registro de
propriedade intelectual em tempo hábil ou que concorrentes contestem e obtenham êxito na
invalidação de quaisquer propriedades intelectuais existentes ou futuras detidas pela Companhia ou
a ela licenciadas.
Eventual perda de propriedade intelectual, segredos comerciais ou de outras informações comerciais
sensíveis ou a interrupção das nossas operações pode afetar negativamente nossos resultados
financeiros.

741

PÁGINA: 43 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Por fim, terceiros podem alegar que os produtos ou serviços prestados por nós violam seus direitos
de propriedade intelectual. Qualquer disputa ou litígio relacionado a ativos de propriedade intelectual
pode ser oneroso e demorado devido à incerteza de litígios sobre o assunto.
35 – Podemos ser prejudicados caso seja considerado que nossas publicações infringem
direitos de propriedade intelectual.
Em razão do grande número de autores que contratamos para produzir nossas publicações, estamos
sujeitos ao risco de ações judiciais que tenham por base alegações de infrações de direito de
propriedade intelectual com relação às nossas publicações, caso algum autor supostamente infrinja
direitos autorais ao escrever as obras que publicamos. Caso sejamos considerados culpados pela
infração de direitos de propriedade intelectual, poderemos ser forçados a revisar, completa ou
parcialmente, a publicação que for considerada irregular e pagar quantias que podem ser
significativas a título de indenização ou royalties, o que poderá afetar adversamente nosso negócio,
resultado operacional e financeiro e fluxo de caixa.
36 – A Companhia pode não ser capaz de comprovar sua titularidade sobre softwares
desenvolvidos internamente, hipótese em que a Companhia poderá ser impedida de continuar
utilizando referidos softwares, sem prejuízo do pagamento de indenização por violação de
propriedade intelectual, resultando em impactos adversos relevantes para suas atividades e
para seus resultados operacionais e financeiros.
A Companhia desenvolveu internamente, por meio de seus funcionários, certos softwares, os quais
são de suma importância para suas atividades e para seus resultados financeiros e operacionais.
De acordo com a lei brasileira, pertencerão exclusivamente ao empregador os direitos de
propriedade intelectual relativos aos trabalhos desenvolvidos durante a vigência de contrato trabalho
expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado seja
prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos
Não obstante, os contratos de trabalho celebrados pela Companhia com seus empregados
envolvidos no desenvolvimento de softwares e sistemas computacionais internos nem sempre são
expressamente destinados à pesquisa e desenvolvimento, ou fazem menção expressa às atividades
a serem desempenhadas por tais funcionários. Ademais, os contratos não preveem cláusula de
cessão de direitos de propriedade intelectual. Assim, a Companhia pode não ser capaz de comprovar
que tais trabalhos decorreram da própria natureza dos encargos concernentes aos vínculos
empregatícios, podendo enfrentar dificuldades para defender seus direitos de propriedade intelectual
contra reclamações de pessoas envolvidas em seu desenvolvimento.
Caso a Companhia não seja capaz de comprovar sua titularidade sobre os direitos de propriedade
intelectual, poderá ser impedida de continuar utilizando referidos softwares o que poderá resultar em
impactos adversos relevantes para suas atividades e para seus resultados operacionais e financeiros.
37 – A Companhia pode não ser capaz de renovar ou manter os contratos referentes à
autorização de uso de marcas de terceiros relevantes para suas atividades, hipótese em que
ficará impedida de continuar utilizando referidas marcas, resultando em impactos adversos
relevantes em seus resultados operacionais.
A Companhia celebrou acordos que lhe autorizam utilizar certas marcas de terceiros relevantes para
suas atividades, entre as quais destacam-se as marcas “BRAZ CUBAS”; “BRAZ CUBAS
EDUCAÇÃO” e “POSITIVO”.
A Companhia poderá não ser capaz de renovar ou manter em vigor os contratos referentes ao uso de tais
marcas de terceiro, visto que tais contratos poderão ser rescindidos em função de fatores alheios à decisão
da Companhia, hipótese em que a Companhia ficará impedida de continuar utilizando e explorando
comercialmente referidas marcas. A perda dos direitos de uso das marcas poderá resultar em impactos
adversos relevantes nas atividades e nos resultados operacionais e financeiros da Companhia.
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38 – Risco de mudança tributária, extinção ao incentivo ao ensino superior, perda ou redução
dos benefícios fiscais vigentes.
Tramita a PEC 45/2019 (Câmara dos Deputados) e PEC 110/2019 (Senado Federal), e o Projeto de
Lei nº 3.887/2020, no Congresso Nacional de iniciativa do Executivo Federal, as quais consistem em
mudança tributária como criação, unificação e/ou extinção de impostos com potencial impacto às
instituições de ensino superior que gozam de incentivo fiscal.
A Proposta de Emenda à Constituição (“PEC”) Nº 45/2019 e a PEC 110/2019, respectivamente em
tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, tem como objetivo propor uma ampla
reforma do modelo brasileiro de tributação de bens e serviços, por meio da criação de um único
imposto sobre bens e serviços (“IBS”), em substituição de tributos anuais, tais como a contribuição
para o financiamento da seguridade social (Cofins), e a contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS). A proposta do IBS não trata especificamente sobre a apuração e alíquota das
instituições de ensino superior, contudo, determina que será de atribuição dos estados e Distrito
Federal a definição da alíquota a ser fixada, impondo insegurança ao contribuinte que dependerá do
poder discricionário de cada estado da federação.
Por sua vez, o Projeto de Lei nº 3.887/2020, em tramitação no Congresso Nacional, por consistir na
proposta do Governo Federal para uma Reforma Tributária, objetivando instituir uma nova
contribuição social, a Contribuição Social sobre as Operações de Bens e Serviços no país (“CBS”).
O projeto deixa de prever a manutenção de incentivo às atividades do ensino superior e caso projeto
seja sancionado sem aprovação de emenda parlamentar para enfrentar o tema, poderá causar
impactos fiscais importantes às instituições de ensino superior.
A CBS como proposta pelo Governo Federal substituirá a atual dinâmica de PIS e COFINS, impondo
uma alíquota de 12% sobre a receita bruta, caminhando em desencontro com os regimes de
apurações do PIS e da COFINS, podendo ser em regime cumulativo e, regime não cumulativo. O
regime de apuração cumulativo é o aplicado às instituições de ensino superior, previsto na Lei nº
10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003, cuja apuração considera a base de cálculo das contribuições
sobre o faturamento bruto, sem aplicação das deduções de créditos, como regra geral, com alíquotas
de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS).
Diferente da apuração pertinente às instituições de ensino superior, as quais possuem incentivo
fiscal, há o regime de apuração não cumulativo que leva em consideração para a apuração a base
de cálculo das contribuições da totalidade da receita auferida pela atividade, compreendendo a
receita da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, possibilitando a compensação de créditos e débitos com
alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS).
As Instituições que aderiram ao Programa Universidade para Todos (“PROUNI”), nos termos do art. 10º da
Lei n º 11.096/2005, tema em detalhe no item abaixo, gozam de isenção às duas contribuições sociais, ou
seja, do PIS e COFINS, sobre as receitas decorrentes das mensalidades dos cursos de graduação e dos
cursos sequenciais de formação específica. Tal isenção tem como finalidade o fomento ao ensino superior,
tendo como contrapartida além da observância dos requisitos de regularidade fiscal tributária, a concessão
ao público alvo determinado como beneficiários na lei supramencionada.
O imposto de renda e a contribuição social nas instituições que aderiram ao PROUNI, são apurados
considerando os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.394/2013,
especificamente aplicáveis ao PROUNI e apurado considerando o lucro da exploração sobre as
atividades isentas.
De acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal supra, as instituições privada de ensino
superior, que aderirem ao PROUNI nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.096 de 2005, ficarão isentas
na proporção da ocupação efetiva das bolsas (POEB) durante o período de vigência do termo de
adesão dos seguintes tributos, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
Contribuição para o PIS/Pasep; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). A isenção é apurada com base do lucro da exploração,
observando o disposto da IN RFB nº 1.394/13.
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Observando os benefícios fiscais aplicáveis às instituições, as PECs em tramitação e o projeto de Lei nº
3.887/2020, caso não sejam objeto de emendas parlamentares para manter os incentivos atuais, haverá
insegurança jurídica na medida em que nenhum deles revoga expressamente o art. 8º da Lei nº 11.096/2005
que prevê a tributação sobre a receita, e ainda, em caso infortúnio que deixe de prever o incentivo ao ensino
superior, além do potencial impacto adverso relevante nas instituições de ensino superior, e impacto no
desenvolvimento do pais que deixará de fomentar um segmento tão relevante.
Além das mudanças legislativas, a Companhia também está sujeita a mudança de entendimentos
fiscais, os quais podem impactar em mudanças de bases tributárias e operacionais que podem gerar
um eventual adverso no resultado da Companhia.
Qualquer suspensão, modificação, cancelamento ou a não renovação dos incentivos fiscais com as
mesmas características atualmente em vigor poderá ter um efeito adverso nos resultados
operacionais da Companhia.
39 – A Companhia pode precisar de capital adicional no futuro por meio de emissão de ações
ou de valores mobiliários conversíveis em ações, o que poderá resultar em uma diluição da
participação dos acionistas em seu capital social.
A Companhia pode ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão
pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de sua emissão. Nos
termos do seu Estatuto Social e da Lei das Sociedades por Ações, a captação de recursos por meio
da distribuição pública de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de sua emissão pode
ser realizada com a exclusão do direito de preferência dos seus acionistas, o que pode resultar na
diluição da participação do investidor no capital social da Companhia, e, conforme aplicável, afetar
os investimentos dos acionistas ou eventuais futuros investimentos no capital social da Companhia.
40 – A Companhia pode não pagar dividendos aos acionistas titulares de suas ações.
De acordo com o seu Estatuto Social, a Companhia deve distribuir 25% do seu lucro líquido anual
ajustado, a título de dividendo mínimo obrigatório na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por
Ações. Caso, dentre outros fatores, (i) o lucro líquido da Companhia seja capitalizado, utilizado para
compensar prejuízos de períodos anteriores ou retido nos termos da Lei das Sociedades por Ações;
(ii) o Conselho de Administração da Companhia informe à Assembleia Geral Ordinária que a
distribuição é incompatível com a sua situação financeira, suspendendo a distribuição obrigatória de
dividendos em determinado exercício social, nos termos do artigo 202, parágrafo 4º da Lei das
Sociedades por Ações; ou (iii) exista alguma restrição à distribuição de dividendos em contratos de
financiamento celebrados pela Companhia, a Companhia pode não ser capaz de distribuir dividendos
ou distribuí-los em valor inferior ao dividendo mínimo obrigatório. Para mais informações a respeito
de restrições à distribuição de dividendos pela Companhia constantes de seus contratos financeiros,
veja os itens 3.4 e 10.1(f) deste Formulário de Referência.
Ainda, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação atualmente
incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual poderá ser
revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos poderão passar a ser tributados e/ou,
no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no futuro, impactando o valor
líquido a ser recebido pelos acionistas da Companhia a título de participação nos seus resultados.
41 – Falhas na manutenção de controles internos da Companhia podem afetar adversamente
a sua reputação e os seus negócios.
A administração da Companhia é responsável por elaborar e manter controles internos adequados
sobre os relatórios financeiros. Controles internos inadequados podem resultar em falhas no
cumprimento das regulamentações aplicáveis, nos prazos aplicáveis, o que pode afetar negativamente
a reputação da Companhia, bem como a análise realizada por seus acionistas e o mercado em geral.
Em conexão com a auditoria de demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, os
auditores independentes identificaram certas deficiências significativas. As deficiências identificadas
estão relacionadas aos processos considerados insuficientes e que seriam necessários para cumprir
os requisitos de conformidade do IFRS e da CVM, especificamente um ambiente de controle com
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normas, processos e estrutura para fornecer uma base confiável para a realização de atividades de
controle interno em toda a Companhia, incluindo um processo de avaliação de risco. Neste sentido,
conforme descrito no item 5.3 deste Formulário de Referência, os auditores independentes
apontaram certas deficiências de controles internos e recomendações para o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e período de 9 (nove) meses findo 30 de setembro de 2020.
A Companhia entende que terá que incorrer em despesas adicionais relacionadas a sua
contabilidade, auditoria interna e sua administração terá que despender tempo significativo para
sanar e remediar as deficiências significativas existentes.
Se a Companhia não for capaz de cumprir esses requisitos em tempo hábil, ou se identificar deficiências
adicionais em seus controles internos, ou se não tiver sucesso em remediar suas deficiências
significativas atuais, poderá haver um efeito adverso relevante sobre os negócios da Companhia, seus
resultados operacionais e situação financeira. Além disso, as medidas para corrigir as deficiências
significativas atuais exigirão que investimentos sejam feitos, bem como demandarão atenção da alta
administração da Companhia. Esses aumentos de custos e o desvio da atenção da administração podem
afetar adversamente os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia.
Ainda, os controles podem não ser capazes de prevenir ou detectar todas as fraudes e informações
imprecisas, e, portanto, a Companhia não pode garantir que deficiências relevantes adicionais não
serão identificadas no futuro. Para mais informações sobre as falhas nos controles internos da
Companhia vide item 5.3.d deste Formulário de Referência.
42 - É possível que a oferta pública inicial da Companhia (“Oferta”) venha a ser cancelada
caso não haja o deferimento do pedido de dispensa do percentual mínimo de ações em
circulação (caso não atingido na Oferta), pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), até a data
de aprovação do preço por ação no âmbito da Oferta.
A Companhia protocolou, em 19 de janeiro de 2021, junto a B3, pedido de dispensa de requisito
estabelecido no artigo 10 do Regulamento do Novo Mercado, referente à manutenção de ações em
circulação em percentual correspondente a, no mínimo, 25% do capital social da Companhia, para a
devida admissão de listagem de suas ações no segmento do Novo Mercado, o qual encontra-se em
processo de análise pela B3 (“Solicitação de Dispensa de Requisito”). No entanto, não é possível
assegurar que a B3 venha a apreciar e conceder a Solicitação de Dispensa de Requisito em prazo
suficiente para garantir o ingresso das Ações da Companhia no Novo Mercado, o que poderia
impactar na realização da presente Oferta.
Caso a B3 não defira o pedido da Companhia de dispensa do percentual mínimo de ações em
circulação (caso não atingido na Oferta ) até a data de aprovação do Preço por Ação, a Oferta será
cancelada, sendo todas as intenções de investimento automaticamente canceladas e os valores
eventualmente depositados devolvidos pelos Coordenadores da Oferta, sem juros ou correção
monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, caso incidentes, dos
valores relativos aos tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham ser criados e/ou
aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), no prazo de três Dias
Úteis contados da data de divulgação do cancelamento da Oferta.
Ainda, caso tenha sucesso na Oferta e o percentual mínimo de 25% do capital social da companhia
em circulação, exigido pelo Regulamento do Novo Mercado, não seja atingido pela Companhia, a
Companhia não poderá garantir que conseguirá recompor o percentual mínimo de free float do seu
capital dentro do prazo estabelecido pela B3. O insucesso em restabelecer este percentual poderá
resultar na aplicação de penalidades, multas ou sanções, incluindo a imposição de realização de
uma oferta pública de aquisição de ações. Tais penalidades podem afetar negativamente os
negócios e a imagem da Companhia, podem eventualmente acarretar na suspensão ou na saída
compulsória da Companhia desse segmento de listagem.
Além disto, o percentual de free float abaixo do mínimo requerido pelo Regulamento do Novo
Mercado poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário.

745

PÁGINA: 47 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

(b)

aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia

1 – Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem divergir ou ser
conflitantes com os interesses dos demais acionistas da Companhia.
Os acionistas controladores da Companhia, signatários de acordos de acionistas arquivado na sede
da Companhia, têm poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria dos membros do Conselho
de Administração da Companhia e, sujeito a determinadas exceções, determinar o resultado final
das matérias cuja deliberação seja de competência da assembleia geral de acionistas. Os acionistas
controladores da Companhia poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações, buscar
financiamentos ou operações similares que podem entrar em conflito com os interesses dos demais
acionistas da Companhia.
Adicionalmente, quaisquer dos acionistas controladores da Companhia poderão optar por vender
parcela significativa ou a totalidade de suas respectivas participações para terceiros. Caso não haja
um acionista controlador titular da maioria absoluta do capital votante da Companhia, os acionistas
da Companhia poderão não gozar da mesma proteção conferida pela Lei das Sociedades por Ações
contra abusos praticados por outros acionistas e, em consequência, poderão ter dificuldade em obter
a reparação dos danos causados.
Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, em sua política
empresarial ou direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa
entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os negócios
e os resultados operacionais da Companhia.
Para mais informações acerca dos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, veja o
item 15.5 deste Formulário de Referência.
2 – A Companhia poderá enfrentar situações de potencial conflito de interesses em
negociações com partes relacionadas, incluindo seus acionistas controladores.
Os Srs. Hermes Ferreira Figueiredo, Fábio Ferreira Figueiredo, Débora Ferreira Figueiredo,
Fernando Padovese e/ou Renato Padovese, membros indiretos do atual grupo de controle da
Companhia, detém o controle das sociedades Motriz Participações Ltda., HG Cruzeiro do Sul
Empreendimentos e Participações S.A. e FP Incorporadora Ltda., as quais são proprietárias de
imóveis locados pela Companhia, representativos de aproximadamente 12% do total de imóveis
locados pela Companhia em 30 de setembro de 2020. Os valores envolvidos no âmbito dos referidos
contratos de locação representaram R$100,2 milhões e R$106,3 milhões de direito de uso e passivo
de arrendamento, respectivamente no período de 9 (nove) meses findo 30 de setembro de 2020.
A Companhia pode não ser capaz de negociar em condições satisfatórias e, consequentemente, não
renovar as locações dos referidos imóveis, bem como estar sujeitos a ou incorremos em situações de
conflito de interesses, o que pode afetar nossas operações e resultados de maneira adversa e relevante.
Adicionalmente, contratações com partes relacionadas podem gerar situações de potencial conflito
de interesses entre as partes. Caso essas situações de conflito de interesses se configurem,
contratações podem ser realizadas em condições desfavoráveis à Companhia e, nesse caso, poderá
haver impacto negativo para nossas atividades, nossa situação financeira e/ou reputacional, bem
como impacto aos nossos acionistas.
Para mais informações sobre transações com partes relacionadas, bem como a participação
societária indiretamente detida pelos Srs. Hermes Ferreira Figueiredo e Fábio Ferreira Figueiredo na
Companhia, veja, respectivamente, a seção 16 e o item 15.1 deste Formulário de Referência.
(c)

aos acionistas da Companhia

A administração da Companhia acredita não estar exposta, atualmente, a quaisquer outros riscos
relacionados aos seus acionistas, exceto pelo apresentado no item 4.1(b) acima.
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(d)

às controladas e coligadas da Companhia

1 – A Companhia depende da distribuição de dividendos de suas controladas e pode ser
afetada adversamente caso suas controladas tenham o seu desempenho prejudicado.
A Companhia é controladora de sociedades que desenvolvem atividades específicas. A capacidade
da Companhia de cumprir suas obrigações financeiras e de pagar dividendos aos seus acionistas
está diretamente relacionada ao fluxo de caixa e lucros de suas controladas, as quais estão sujeitas,
dentre outros, aos mesmos riscos operacionais, societários e regulamentares a que a Companha
está sujeita. Não há garantia de que o fluxo de caixa e os lucros das controladas da Companhia
serão positivos ou que serão suficientes para o cumprimento das obrigações financeiras da
Companhia e para a deliberação de dividendos aos seus acionistas, o que pode afetar seu resultado.
Para uma descrição de restrições contratuais para distribuição de dividendos pelas controladas da
Companhia, impostas por covenants em emissões de dívida dessas controladas, vide item 10.1(f)(iv)
deste Formulário de Referência.
(e)

aos fornecedores da Companhia

1 – A Companhia e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis principais ou
solidárias das dívidas trabalhistas de terceirizados.
A Companhia celebra diversos contratos com fornecedores, tais como de fornecimento de
alimentação, prestação de serviços de call center, limpeza, segurança, portaria e informática. Caso
as empresas terceirizadas que prestam serviços à Companhia e às suas subsidiárias não atendam
às exigências da legislação trabalhista, a Companhia e suas subsidiárias podem ser consideradas
subsidiariamente responsáveis pelas dívidas trabalhistas destas empresas, podendo, assim, ser
autuadas e/ou obrigadas a efetuar o pagamento de multas impostas pelas autoridades competentes.
Na hipótese de a Companhia ser responsabilizada por todas estas demandas, suas atividades
poderão sofrer um efeito adverso em seus resultados financeiros e operacionais.
(f)

aos clientes da Companhia

1 – A Companhia pode não ser capaz de reajustar as mensalidades cobradas para repassar
os aumentos em seus custos.
A principal fonte de receita da Companhia é o recebimento das mensalidades cobradas de seus alunos.
As mensalidades escolares são definidas com base na Lei nº 9.870/1999, que dispõe que a fixação de
reajuste levando em consideração como base a última parcela da anuidade anterior, multiplicada pelo
número de parcelas do ano letivo, acrescida do montante proporcional à variação de custos a título de
pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo. O excesso de
regulamentação da matéria poderá impedir a aplicação de reajustes com base em outros critérios, podendo
gerar conflito com a estratégia de preços da Companhia e efeito adverso operacional e financeiro.
Tanto as despesas com pessoal quanto os aluguéis e energia são normalmente corrigidos por índices
que refletem as oscilações inflacionárias.
O cenário econômico impactado da pandemia do COVID-19 tem fomentado movimentos individuais
e coletivos buscando desconto e redução nas mensalidades escolares, de forma que os pedidos dos
alunos têm como fundamento eventual redução dos custos da Instituição de Ensino com estrutura
física, material e consumo por conta da oferta das aulas por meios digitais. Ademais, a elevação da
inadimplência e evasão poderão pressionar os preços, impossibilitando o aumento das mensalidades
por questão de competitividade.
Caso a Companhia não consiga repassar os aumentos em seus custos aos alunos, por meio de
aumento nas mensalidades, os resultados financeiros e operacionais da Companhia poderão ser
adversamente impactados.
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2 – A Companhia está sujeita a riscos associados à concessão de financiamentos a seus
alunos e, caso não cumpra as condições que foram impostas nesses programas e parcerias,
a Companhia poderá perder parte de suas receitas.
Durante o período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, 3,9% do total de alunos da
graduação presencial da Companhia se beneficiaram do Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (“FIES”), programa destinado a financiar a graduação na educação superior de
estudantes matriculados em instituições não gratuitas, pelo Governo Federal, gerando receitas para
a Companhia no montante de R$72.643 mil no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro
de 2020. Este programa concede diversos limites de financiamento de acordo com a renda familiar
de cada aluno. Além disso, a parte financiada só é paga um ano e meio após a conclusão do curso.
Neste caso, a Companhia participa do risco do financiamento, na condição de devedora solidária,
nos seguintes limites percentuais: (a) 30% para as instituições de ensino inadimplentes com as
obrigações tributárias federais; e (b) 15% para as instituições de ensino adimplentes com as
obrigações tributárias federais.
Caso a Companhia descumpra as obrigações assumidas no termo de adesão ao FIES, ela estará
sujeita a certas penalidades legais, como multa e exclusão do programa FIES, de modo que sua
imagem e seus resultados financeiros e operacionais da Companhia poderão ser adversamente
impactados. Para mais informações sobre o FIES, vide item 7.5 deste formulário de referência.
(g)

aos setores da economia nos quais a Companhia atua

As instituições privadas de ensino superior poderão ser prejudicadas se o governo alterar
sua estratégia de investimento em educação.
Nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (“Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional”), o Governo Federal deve priorizar investimentos públicos no ensino fundamental e médio
e estimular investimentos no ensino superior por entidades privadas. Historicamente, o apoio
financeiro direto do governo ao ensino superior concentra-se em determinadas universidades
públicas que atuam como centros de excelência e pesquisa. O número limitado de vagas e processos
de admissão altamente competitivos restringe significativamente o acesso a essas universidades. O
Governo Federal pode alterar essa política e aumentar a concorrência que a Companhia enfrenta
por meio (i) do aumento do nível de investimentos públicos no ensino básico e superior em geral e
uma maior oferta de vagas e melhoria na qualidade do ensino oferecido; e (ii) da transferência dos
recursos de incentivo de universidades que atuam como centros de excelência e pesquisa para
instituições públicas de ensino superior acessíveis a potenciais estudantes da Companhia.
A criação e a expansão, pelas universidades federais e estaduais, das políticas de cotas para
instituições de ensino superior públicas utilizando renda ou etnia como critérios socioeconômicos
também podem aumentar a concorrência enfrentada pela Companhia. Além disso, o Governo
Federal pode reduzir o nível de investimentos públicos nos ensinos fundamental e médio, resultando
na diminuição do número de novos estudantes que buscam o ingresso em instituições de ensino
superior depois de concluírem o ensino médio, restringindo, assim, a demanda pelos cursos da
Companhia. Adicionalmente, quaisquer alterações na política governamental em educação poderão
eventualmente gerar um impacto adverso sobre as atividades e negócios da Companhia.
(h)

à regulamentação dos setores em que a Companhia atua

1 – A Companhia atua em um setor altamente regulado por órgãos governamentais, em
especial o MEC, que elaboram regulamentos de observância obrigatória e fiscalizam suas
atividades, podendo, inclusive, demandar administrativa e judicialmente a Companhia, o que
pode gerar efeitos adversos aos seus negócios.
A Companhia e suas controladas estão sujeitas a diversas leis federais e à ampla regulamentação
governamental imposta, entre outros, pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), pelo
INEP, e pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior. Em 1996, o Governo Federal
promulgou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabeleceu diretrizes para
a prestação de serviços de educação no Brasil e delegou poderes ao Governo Federal para
regulamentar o ensino de graduação e pós-graduação, especificamente no que se refere à
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autorização, reconhecimento, supervisão e avaliação dos cursos superiores e ao credenciamento e
recredenciamento de instituições de ensino superior.
As instituições de ensino da Companhia dependem de prévio credenciamento e de recredenciamento
no MEC para poderem operar, bem como para poder oferecer cursos e programas de educação nas
modalidades presencial ou à distância. Os cursos oferecidos pelas instituições de ensino da
Companhia devem ser previamente autorizados a depender de sua autonomia universitária, e a
validade nacional dos diplomas ou certificados expedidos aos seus alunos depende de prévio
reconhecimento pelo MEC dos cursos oferecidos pela Companhia.
O Governo Federal poderá rever as leis e regulamentos que regem os prestadores de serviço de
ensino no Brasil ou sugerir alterações nessas leis e regulamentos ao Congresso Nacional, inclusive
à legislação relacionada ao ensino à distância, vigente desde 2004. A Companhia pode ser
significativamente prejudicada por qualquer alteração nas leis e regulamentos aplicáveis às
instituições de ensino superior, incluindo, mas não se limitando a:
•

subsídios para a concessão de bolsas de estudo;

•

descredenciamento de instituições de ensino privadas;

•

imposição de controles de mensalidades;

•

exigências de qualificação de membros do corpo docente;

•

exigências acadêmicas para cursos e currículos; e

•

exigências de infraestrutura das unidades, tais como bibliotecas, laboratórios, suporte
administrativo;

•

alteração do percentual de ensino a distância nos cursos presenciais;

•

Outras alterações na regulamentação, inclusive motivadas pela pandemia de COVID-19,

Adicionalmente, órgãos governamentais, em especial o MEC, podem conduzir fiscalizações, propor
e instaurar procedimentos administrativos e ações judiciais contra a Companhia ou pelas instituições
adquiridas pela Companhia pelo não cumprimento das normas regulatórias vigentes. Se os
resultados desses procedimentos ou ações judiciais forem desfavoráveis, a Companhia poderá estar
sujeita à diversas penalidades. No âmbito do MEC, a SERES poderá aplicar as penalidades previstas
na Lei nº 9.394/1996 e no Decreto nº 9.235/2017, a saber: (i) desativação de cursos e habilitações;
(ii) intervenção na instituição de ensino; (iii) suspender temporariamente a capacidade discricionária
da instituição para, entre outras coisas, criar novos cursos de ensino superior e estabelecer currículos
de curso, se aplicável; (iv) descredenciar a instituição como instituição de ensino; (v) reduzir o número
de vagas de estudantes; (vi) suspender temporariamente novas matrículas de alunos; ou (vii)
suspender temporariamente a oferta de cursos. A aplicação de estas e outras penalidades podem
causar um efeito prejudicial relevante aos negócios da Companhia, impactando negativamente seus
resultados operacionais e financeiros.
A Companhia poderá ter que reservar recursos financeiros e administrativos significativos e poderá
ter prejudicada sua reputação, trazendo efeitos materiais adversos aos seus negócios e à sua
situação financeira.
2 – A Companhia pode ser prejudicada caso não consiga renegociar os acordos coletivos com
os sindicatos que representam seus professores e funcionários ou por greves e outras
atividades sindicais.
Os professores e funcionários das instituições de ensino superior, incluindo da Companhia, são
representados por sindicatos com forte representação no segmento. Os acordos coletivos ou os
acordos semelhantes que regulam a duração do dia letivo ou do ano letivo, a remuneração mínima,
férias e benefícios indiretos dos professores, entre outros, estão sujeitos à renegociação anual e são
historicamente alterados substancialmente e poderão continuar a sê-lo no futuro. Normalmente, a
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taxa de inflação é utilizada como referência para discussão do reajuste salarial, inclusive para a
remuneração mínima prevista nos acordos coletivos. As despesas das instituições de ensino superior
com pessoal, principalmente corpo docente, representam a maior parte de seu custo de serviços
prestados. No caso da Companhia, as os custos com salários e encargos sociais, bem como as
despesas com pessoal foram os componentes mais relevantes da estrutura de custos dos serviços
prestados e das despesas gerais administrativas. Para mais informações vide notas explicativas nº
26 das demonstrações financeiras no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020.
A Companhia pode não ser capaz de repassar um aumento de custos decorrente da renegociação
de acordos ou convenções coletivas para suas mensalidades, o que poderá causar um efeito
prejudicial relevante em seus negócios e situação financeira. A Companhia pode, ainda, ser
prejudicada caso não seja capaz de conquistar e manter bom relacionamento com sindicatos de
professores ou funcionários ou se enfrentarem greves, interrupções de trabalho ou outros transtornos
trabalhistas por parte de seus professores ou funcionários, o que também poderá causar um efeito
prejudicial relevante em seus negócios, resultados operacionais e financeiros.
(i)

aos países estrangeiros em que a Companhia atua

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não atua em países estrangeiros.
(j)

a questões socioambientais

1 – A Companhia está sujeita a diversas leis e regulamentos ambientais que podem se tornar
mais rígidos no futuro e resultar em maiores obrigações e maiores investimentos de capital.
A Companhia está sujeita à abrangente legislação federal, estadual e municipal relativa à proteção
do meio ambiente, em especial, envolvendo temas como licenciamento ambiental, uso de recursos
hídricos, gerenciamento de resíduos sólidos e utilização de produtos e substâncias controladas. O
cumprimento desta legislação é fiscalizado por órgãos e agências governamentais de proteção ao
meio ambiente.
Não podemos garantir que a aprovação de leis e regulamentos voltados para a proteção do meio
ambiente se tornem mais rigorosos, o que poderá acarretar na destinação de maiores investimentos
de capital por parte da Companhia visando o cumprimento dessa regulamentação, comprometendo,
consequentemente, a destinação de recursos de investimentos já planejados.
Caso não observe a legislação relativa à proteção do meio ambiente, a Companhia poderá sofrer a
imposição de sanções administrativas e penais, sem prejuízo da obrigação de reparação dos danos
que eventualmente tenham sido causados na esfera civil. Além disso, a demora ou o indeferimento,
por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação de licenças, quando
aplicável, ou certidões de dispensa, assim como a eventual impossibilidade de atender às exigências
estabelecidas pelos órgãos ambientais, poderão prejudicar, ou mesmo impedir, conforme o caso, o
pleno exercício das atividades pela Companhia.
As exigências ambientais adicionais que venham a ser impostas no futuro em razão de alterações
na legislação ambiental, assim como a incapacidade da Companhia de obter ou renovar licenças e
autorizações ambientais, podem demandar custos adicionais significativos. A ocorrência das
hipóteses acima previstas pode impactar adversamente a imagem, os negócios e os resultados
financeiros e operacionais da Companhia.
2 - A Companhia pode figurar como responsável solidária pelos danos ambientais causados
por seus fornecedores.
Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade objetiva e solidária. Isso significa que
a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos aqueles que, direta ou
indiretamente, contribuíram para a ocorrência do dano ambiental, independentemente da
comprovação de culpa, o que poderá afetar adversamente os resultados e atividades da Companhia.
Ainda, a contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção nos estabelecimentos e nas
atividades da Companhia, tais como, supressão de vegetação ou disposição final de resíduos
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sólidos, não exime a responsabilidade da Companhia por eventuais danos ambientais causados pelo
terceiro contratado. Caso a Companhia seja responsabilizada por eventuais danos ambientais
causados por terceiro contratado, seus resultados e reputação poderão ser adversamente afetados.
3 – Preocupações crescentes com as alterações climáticas podem levar à exigência de
medidas regulatórias adicionais, que podem resultar em aumento de custos para
cumprimento destas regulações.
Regulamentações ambientais mais restritivas podem resultar na imposição de custos associados às
emissões de Gases de Efeito Estufa (“GEE”), seja através de exigências por parte dos órgãos
ambientais, seja por meio de outras medidas de natureza regulatória e ambiental. Devido à
preocupação quanto ao risco das alterações climáticas, uma série de países, incluindo o Brasil,
adotou ou está considerando adotar marcos regulatórios que, entre outras regras, visam a reduzir a
emissão de GEE. A atual regulamentação sobre GEE, ou, ainda, a regulamentação que
eventualmente venha a ser aprovada, poderá aumentar os custos da Companhia para estar em
conformidade com a legislação ambiental. Tais efeitos podem afetar os resultados operacionais e
financeiros da Companhia.
(k)

fatores macroeconômicos

1 – Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência e as condições políticas e econômicas brasileiras podem afetar
adversamente as atividades da Companhia.
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do
Governo Federal, bem como por ciclos econômicos instáveis. Neste sentido, o Governo Federal tem
frequentemente modificado as políticas monetárias, de crédito, fiscal, entre outras para influenciar a
condução da economia do Brasil. As ações do Governo Federal para controlar a inflação envolveram,
por vezes, o controle de salários e preços, a restrição ao acesso a contas bancárias, o bloqueio de
contas bancárias, controles no fluxo de capital e determinados limites sobre importações e
exportações de mercadorias.
A Companhia não tem controle sobre as medidas e políticas que o Governo Federal pode vir a adotar
no futuro, e tampouco pode prevê-las. Eventuais modificações em políticas ou normas que envolvam
ou afetem fatores listados abaixo poderá afetar a demanda dos serviços da Companhia pelos alunos
ou potenciais, o que, consequentemente, poderá afetar materialmente sua situação econômicofinanceira e seus resultados operacionais:
•

taxas de juros;

•

controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;

•

política monetária;

•

flutuações cambiais;

•

alteração das normas trabalhistas, legais e regulatórias;

•

inflação;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

•

racionamento de água energia;

•

políticas sanitárias;

•

expansão ou contração da economia brasileira;

•

política fiscal e alterações na legislação tributária;
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•

controle sobre importação e exportação;

•

instabilidade social e política;

•

expansão e contração da economia brasileira, medida pelo produto interno bruto;

•

saúde pública, incluindo em razão de epidemias e pandemias, como a atual pandemia de
COVID-19; e

•

outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer
no Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou
normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e
dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras, incluindo a Companhia.
As ações do Governo Federal nas políticas ou normas que envolvam os fatores macroeconômicos
acima listados poderão afetar adversamente as atividades da Companhia e análise de sensibilidade
aos aumentos de taxa de juros. Ademais, mudanças nos preços de ações ordinárias de companhias
abertas, ausência de disponibilidade de crédito, reduções nos gastos, desaceleração da economia
global, instabilidade de taxa de câmbio, aumento nas taxas de juros no Brasil ou no exterior e pressão
inflacionária podem adversamente afetar, direta ou indiretamente, a economia e o mercado de
capitais brasileiros, o que poderá reduzir a liquidez global e o interesse do investidor no mercado de
capitais brasileiro, afetando negativamente o preço das ações de emissão da Companhia, gerando
consequências negativas aos seus negócios, situação financeira e resultados operacionais.
2 – A instabilidade política no Brasil pode afetar adversamente os negócios, operações e
condição financeira da Companhia e suas controladas.
Os mercados brasileiros têm registrado um aumento de volatilidade devido às incertezas decorrentes
de investigações em andamento conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo Ministério Público
Federal Brasileiro, dentre as quais, a “Operação Lava Jato”. Tais investigações têm impactado a
economia e o ambiente político do país. Membros do Governo Federal brasileiro e do Poder
Legislativo, bem como executivos de grandes companhias públicas e privadas, foram condenados
por corrupção por terem aceitado subornos por meio de propinas em contratos concedidos pelo
governo a companhias de infraestrutura, petróleo e gás, e construção, dentre outras. Os valores
destas propinas supostamente financiaram campanhas de partidos políticos e não foram
contabilizadas ou divulgadas publicamente, servindo para promover o enriquecimento pessoal dos
beneficiários do esquema de corrupção. Como resultado, vários políticos, incluindo membros do
Congresso Nacional e executivos de grandes companhias públicas e privadas brasileiras,
renunciaram a seus cargos e/ou foram presos, sendo que outras pessoas ainda estão sendo
investigadas por alegações de conduta antiética e ilegal, identificadas durante tais investigações.
O potencial resultado destas e outras investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto
negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, bem como sobre a percepção geral
do mercado sobre a economia brasileira. O desenvolvimento desses casos de condutas antiéticas
tem afetado e pode continuar a afetar adversamente os negócios, a condição financeira e os
resultados operacionais da Companhia, bem como o preço de negociação de suas ações. A
Companhia não pode prever se as investigações em curso irão conduzir a uma maior instabilidade
política e econômica, nem se novas alegações contra funcionários e executivos do governo e/ou
companhias privadas surgirão no futuro.
Até a data deste Formulário de Referência, o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado pelo
Supremo Tribunal Federal pela suposta prática de atos impróprios. Quaisquer consequências de tais
investigações, incluindo uma potencial abertura de processo de impeachment, poderiam ter efeitos
adversos relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como nas atividades da
Companhia, uma vez que pode gerar um recesso econômico no país e, por consequência, reduzir a
demanda pelos serviços pelos alunos ou potenciais alunos.

752

PÁGINA: 54 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Além disso, qualquer dificuldade do governo federal em conseguir maioria no congresso nacional
poderia resultar em impasse no Congresso, agitação política e manifestações massivas e / ou greves
que poderiam afetar adversamente as operações da Companhia. Incertezas em relação à
implementação, pelo novo governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e
previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica.
Essas incertezas e novas medidas podem aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.
A Companhia também não pode prever os resultados dessas investigações, nem o impacto sobre a
economia brasileira ou o mercado acionário brasileiro. As recentes instabilidades políticas e
econômicas têm levado a uma percepção negativa da economia brasileira e um aumento na
volatilidade no mercado de valores mobiliários brasileiro, que também podem afetar adversamente
os negócios e as ações da Companhia. Qualquer instabilidade econômica recorrente e incertezas
políticas podem afetar adversamente os negócios e as ações da Companhia.
3 – A inflação e os esforços governamentais para combatê-la podem contribuir para um
cenário de incerteza econômica, afetando adversamente a Companhia e o preço de mercado
das suas ações.
No passado, o Brasil registrou altas taxas de inflação, que tiveram, em conjunto com determinadas
ações tomadas pelo governo brasileiro para combatê-la e especulações sobre quais medidas seriam
adotadas, efeitos negativos sobre a economia brasileira. As taxas de inflação foram de 7,30% em
2019, 7,54% em 2018 e, -0,52% em 2017, conforme medida pelo IGP-M. As medidas adotadas pelo
governo brasileiro para o controle inflacionário incluíram a manutenção de rígidas políticas
monetárias com elevadas taxas de juros, consequentemente restringindo a disponibilidade de crédito
e reduzindo o crescimento econômico. O COPOM frequentemente ajusta a taxa de juros em
situações de incerteza econômica para atingir metas estabelecidas na política econômica do governo
brasileiro. A inflação, bem como as medidas governamentais para combatê-la e a especulação
pública sobre possíveis medidas governamentais futuras, tem produzido efeitos negativos relevantes
sobre a economia brasileira e contribuído para a incerteza econômica no Brasil, aumentando a
volatilidade do mercado de capitais brasileiro, o que pode causar um efeito adverso sobre a
Companhia.
Quaisquer medidas tomadas pelo governo brasileiro no futuro, incluindo a redução nas taxas de
juros, intervenção no mercado de câmbio e a implementação de mecanismos para ajustar ou
determinar o valor do real, podem desencadear inflação, afetando adversamente o desempenho
geral da economia brasileira. Caso uma inflação ou deflação substancial venha a ocorrer no Brasil,
a Companhia e sua capacidade de cumprir com as suas obrigações podem ser adversamente
afetadas. Tais pressões poderiam, ainda, afetar o acesso da Companhia a mercados financeiros
internacionais e ensejar políticas que afetem adversamente a economia brasileira como um todo e,
portanto, a Companhia. Se o Brasil enfrentar inflação alta no futuro, talvez a Companhia não possa
ajustar os preços que cobra de seus clientes para compensar os efeitos da inflação em sua estrutura
de custos, o que poderia aumentar seus custos e reduzir suas margens operacionais e líquidas.
Além disso, no caso de aumento da inflação, o governo brasileiro pode optar por aumentar
significativamente as taxas de juros. O aumento nas taxas de juros pode afetar não apenas o custo
dos novos empréstimos e financiamentos da Companhia, mas também o custo de seu endividamento
atual, bem como o caixa e equivalentes a caixa, títulos e valores mobiliários e contratos de
arrendamento a pagar da Companhia, que estão sujeitos a taxas de juros.
4 – A instabilidade da taxa de câmbio pode afetar adversamente a condição financeira da
Companhia, seus resultados operacionais e seu valor de mercado das ações.
A moeda brasileira tem sofrido forte oscilação com relação ao dólar dos Estados Unidos e outras
moedas fortes ao longo das últimas décadas. Durante todo esse período, o Governo Federal
implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo
desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas, sistemas de mercado de câmbio
flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo. Desde 1999, o Brasil adotou um sistema
macroeconômico de metas de inflação, o qual pressupõe câmbio flutuante com intervenções do
Banco Central na compra ou venda de moeda estrangeira com o objetivo de garantir o poder de
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compra da moeda local. Não podemos assegurar que essas medidas não serão adotadas pelo
Governo Federal no futuro ou que não seremos adversamente afetados pela depreciação ou
apreciação do Real em relação ao Dólar e outras moedas.
Por exemplo, no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, observou-se a desvalorização de 1,5%
da moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de R$3,31 por
US$1,00. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, observou-se a desvalorização de 17,1%
da moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de R$3,87 por
US$1,00. Por fim, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, observou-se a desvalorização de
4,0% da moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de R$4,03
por US$1,00 (em 30 de setembro de 2020, a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar era de R$5,64
por US$1,00, representando uma desvalorização da moeda brasileira frente ao Dólar de 39,9%, em
relação a 31 de dezembro de 2019). Não se pode garantir que o Real não sofrerá maior
desvalorização em relação ao Dólar futuramente.
Não se pode garantir que o Real não sofrerá valorização ou desvalorização em relação ao Dólar. A
desvalorização do real pode criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e acarretar aumentos
das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo e os
nossos resultados, por conta da retração no consumo e do aumento de nossos custos. Não
exercemos quaisquer influências sobre a política cambial adotada no Brasil e nem dispomos da
capacidade de prevê-la. Nosso negócio, nossa situação financeira, nossos resultados operacionais
e nossas perspectivas poderão ser afetados negativamente por mudanças em tais políticas cambiais.
5 – O desenvolvimento e a percepção de risco em outros países, particularmente em países
de economia emergente e nos Estados Unidos, China e União Europeia, podem afetar
adversamente a economia brasileira, os negócios da Companhia e o preço de mercado dos
valores mobiliários brasileiros, inclusive das ações de emissão da Companhia.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados
Unidos, União Europeia e países latino-americanos e de economias emergentes. A reação dos
investidores aos acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito adverso relevante sobre o
valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, em especial, aqueles
negociados em bolsas de valores. Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente
afetados por flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas variações
dos principais índices de ações norte-americanos. Crises nos Estados Unidos, na União Europeia ou
em países emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos valores mobiliários de
companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia, a exemplo da
recente tensão política entre Estados Unidos e Irã. Esses eventos podem afetar negativamente o
preço de mercado das suas ações, restringir o seu acesso aos mercados de capitais e comprometer
a sua capacidade de financiar as suas operações no futuro com termos favoráveis ou
independentemente dos termos.
Além disso, na medida em que disputas comerciais entre países, em especial a atual disputa entre
os Estados Unidos e a China, as tensões globais decorrentes da pandemia da COVID-19, bem como
crises na Europa e outros países, incluindo os conflitos envolvendo a ocorrência do Brexit, afetaram
a economia global, produzindo diversos efeitos que, direta ou indiretamente, impactaram
negativamente o mercado de capitais e a economia brasileira, como as flutuações no preço de títulos
emitidos por empresas listadas, reduções na oferta de crédito, deterioração da economia global,
flutuação das taxas de câmbio e inflação, entre outras, que podem, direta ou indiretamente, afetar
adversamente a Companhia.
Além disso, a eleição presidencial nos Estados Unidos ocorreu em 3 de novembro de 2020.
Campanhas, eleições e transições presidenciais nos Estados Unidos podem gerar um clima de
incerteza política e econômica globalmente, bem como nos Estados Unidos e no Brasil. Além disso,
o Presidente dos Estados Unidos tem um poder considerável na determinação de políticas e ações
governamentais que podem ter um efeito adverso relevante sobre a economia global e a estabilidade
política mundial. O mandato do presidente eleito Joe Biden se iniciará em 20 de janeiro de 2021. Não
podemos assegurar que o novo governo irá manter políticas projetadas para promover a estabilidade
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macroeconômica, disciplina fiscal e investimento doméstico e estrangeiro, o que poderá ter um efeito
adverso relevante nos mercados financeiros e de valores mobiliários no Brasil, em empresas
brasileiras, incluindo a Companhia, e sobre valores mobiliários emitidos por emissores brasileiros,
incluindo as ações de emissão da Companhia.
6 – Qualquer degradação da classificação de crédito do Brasil (“Rating”) pode afetar
negativamente o preço de nossas ações ordinárias.
Podemos ser adversamente afetados pela percepção dos investidores quanto aos riscos
relacionados à classificação de crédito da dívida soberana do Brasil. As agências de classificação
avaliam regularmente o Brasil e suas classificações soberanas, que se baseiam em uma série de
fatores, incluindo tendências macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, métricas de
cálculos de dívida e a perspectiva de mudanças em qualquer desses fatores.
Em setembro de 2015, a Standard & Poor’s iniciou a revisão da nota de risco de crédito soberano do
Brasil, rebaixando-a para um grau abaixo do denominado grau de investimento e, desde então, o
Brasil vem sofrendo sucessivos cortes em sua nota pelas três principais agências de classificação
de risco no mundo. Após o rebaixamento feito em 30 de setembro de 2015, a Standard & Poor’s
reduziu novamente a nota de risco de crédito do Brasil de BB+ para BB e, mais recentemente, em
11 de janeiro de 2018, rebaixou a nota de risco de crédito soberano do Brasil de BB para BB- com
perspectiva estável. A Standard & Poor’s subsequentemente, em abril de 2020 manteve o rating de
crédito soberano do Brasil para BB-, mas mudou sua perspectiva de estável para negativa em maio
de 2020. Em fevereiro de 2016, a Moody’s rebaixou a nota de risco de crédito do Brasil para um grau
abaixo do grau de investimento, para Ba2, com uma perspectiva negativa, alterada em abril de 2018
para uma perspectiva estável. Em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou novamente a nota de risco de
crédito soberano do Brasil para BB negativo, nota essa que foi reafirmada em agosto de 2018, com
uma perspectiva estável. A Fitch também rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil para BBcom perspectiva negativa em maio de 2020. Na data de apresentação deste Formulário, o rating de
crédito soberano do Brasil o rating de crédito brasileiro era classificado como BB-estável, Ba2 estável
e BB-negativo, pela Standard & Poor´s, Moody´s e Fitch, respectivamente.
Como resultado desses rebaixamentos os preços dos títulos emitidos por empresas brasileiras foram
afetados negativamente. A continuação ou o agravamento da atual recessão brasileira, pode levar a
novos rebaixamentos.
A Companhia não pode garantir que as agências de rating manterão essas classificações sobre o
crédito brasileiro. Qualquer nova degradação das classificações de crédito soberano do Brasil
poderia aumentar a percepção de risco dos investidores e, como resultado, afetar negativamente o
preço de nossas ações ordinárias.
7 – O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, e os negócios da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus (COVID19), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente
Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto adverso
relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia mundial e brasileira,
nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população,
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o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que
conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundial pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.

756

PÁGINA: 58 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado

4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
A Companhia está exposta a diversos riscos de mercado no curso normal de suas atividades. Esses
riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de alterações bruscas nas taxas de juros,
risco de inadimplência, risco de crédito, de liquidez, e de mercado.
Risco de taxa de juros
A Companhia e suas controladas estão expostas a potenciais perdas econômicas decorrentes de
alterações adversas nas taxas de juros, principalmente as dívidas referenciadas em CDI (Certificado
de Depósito Interfinanceiro). Esse risco está atrelado predominantemente aos empréstimos e aos
financiamentos que a Companhia e suas controladas contratam junto a instituições financeiras para
fazer frente à necessidade de caixa para investimentos e crescimento. Alguns dos passivos da
Companhia têm taxas de juros pós-fixadas, o que gera uma exposição às oscilações de mercado.
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia tinha R$2.286.839 mil em dívida bruta, dos quais 100%
estavam sujeitos a índices variáveis. Caso esses índices e taxas de juros venham a subir, poderão
afetar negativamente a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia.
Segue abaixo quadro demonstrativo de análise de sensibilidade das taxas de juros nos instrumentos
financeiros da Companhia e suas controladas em 30 de setembro de 2020, que descreve os riscos
que podem gerar variações materiais, com cenário mais provável (cenário I) segundo avaliação
efetuada pela administração, considerando período de 12 meses, seguido de dois outros cenários,
sendo o cenário II uma possível variação de 25% nas taxas de juros e o cenário III uma variação de
50% nas taxas de juros, nos termos da Instrução CVM n° 475/08, vejamos.
Índices / Operação (em R$
milhares, exceto %)
CDI
Aplicações financeiras –
renda fixa
Empréstimos e
Financiamentos

Cenário I
(provável)
1,90%

Cenário II
(variação 25%)
2,38%

Cenário III
(variação 50%)
2,85%

305.179

305.869

306.558

1.401.405

1.402.193

1.402.979

Índices / Operação (em R$
milhares, exceto %)
IGPM
Passivo de arrendamento

Cenário I
(provável)
7,31%
885.434

Cenário II
(variação 25%)
9,14%
914.256

Cenário III
(variação 50%)
10,97%
943.078

Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em
um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia
está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com relação a
contas a receber) e de financiamento, incluindo depósitos e aplicações financeiras em bancos e
instituições financeiras.
Os valores contábeis dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito.
Representado pela possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes da dificuldade de
recebimento de seus alunos.
O risco de crédito dos alunos é administrado pela Companhia e por cada controlada, estando sujeito
aos procedimentos, controles e política estabelecida pela Companhia em relação a este risco. O
saldo a receber de mensalidades é denominado em Reais e a Administração monitora o risco do
saldo a receber dos alunos e são cobradas mensalmente com base no contrato firmado entre a
Companhia e os alunos. A exposição da Companhia ao risco de crédito é demonstrada na tabela
abaixo:
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Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Contas a receber de clientes
(circulante e não circulante)
Total

Consolidado
(em milhares de Reais)
Em 31 de dezembro de

Em 30 de
setembro de
2020
305.179
-

2019

2018

2017

22.723
915

55.093
6.461

76.410
-

183.425

168.948

150.124

127.043

488.604

192.586

211.678

203.453

Em 30 de setembro de 2020, a provisão de perda de recuperabilidade sobre créditos da Companhia
era de R$399 milhões, que representava 68% do saldo de contas a receber de clientes.
Risco de liquidez
O risco de liquidez consiste na eventualidade da Companhia não dispor de recursos suficientes para
cumprir com seus compromissos em função dos diferentes prazos de realização e/ou liquidação de
seus direitos e obrigações. Pode ser definido pela possibilidade de não cumprir com as obrigações
associadas aos passivos financeiros que serão liquidados com caixa e equivalentes de caixa ou
aplicações financeiras, tais como o saldo de fornecedores, salários a pagar, tributos e encargos
sociais a recolher, empréstimos e financiamentos, debêntures e outros passivos.
A soma do passivo circulante e do não circulante era de R$3.284,2 milhões em 30 de setembro de
2020, R$1.688,4 milhões em 31 de dezembro de 2019, R$1.271,0 milhões em 31 de dezembro de
2018 e R$487,5 milhões em 31 de dezembro de 2017.
O índice de liquidez geral da Companhia, medido pela soma do ativo circulante e não circulante,
exceto imobilizado, direito de uso, intangível e investimento, dividido pela soma do passivo circulante
e não circulante era de 0,18 em 31 de dezembro de 2019, 0,25 em 31 de dezembro de 2018 e 0,56
em 31 de dezembro de 2017.
A tabela abaixo demonstra a expectativa de liquidação dos principais passivos circulante e não
circulante da Companhia em 30 de setembro de 2020.
Consolidado
(em
milhares de
R$)
Passivos financeiros
Adiantamento de clientes
Dividendos a pagar
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações por aquisição de participação
societária
Passivos de arrendamento

Menos
de
1 ano
30.471
54.000
57.588
175.303
47.801
36.118
7.449
62.962
471.692

Entre
2e3
anos
41.266
300.560
45.842

Acima
de 3 anos
1.131.323
138.861

Total
30.471
54.000
98.853
1.607.186
47.801
220.821

34.329
150.076
572.073

413.132
3.129.032
4.812.348

454.910
3.342.070
5.856.112

Efeito do
desconto
(9.946)
(294.688)
(28.734)

Valor
contábil
30.471
54.000
88.907
1.312.498
47.801
192.087

(68.962)
(2.456.636)
(2.858.966)

385.948
885.434
2.997.146

Risco de Mercado
O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento
financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam o risco
de taxa de juros. Instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos,
financiamentos, debêntures e aplicações financeiras.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
Para os fins deste item 4.3, foram considerados como processos individualmente relevantes:
(i) processos com valor individual igual ou superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais); e
(ii) processos que individualmente possam vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.
A Companhia apresenta a seguir uma breve descrição dos processos mais relevantes em que figura
como parte, segregados por sua natureza.
Processos de natureza tributária
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia e suas controladas figuravam como ré em
aproximadamente 176 processos administrativos e judiciais de natureza tributária. Estes processos
versam, principalmente, sobre encargos tributários, previdenciários e obrigações acessórias
entregues pela Companhia e suas controladas e que estão sujeitos à revisão pelas autoridades
fiscais, durante o período prescricional de cinco anos.
De acordo com a análise da Companhia, assessorada por seus advogados externos, em 30 de
setembro de 2020, o valor total envolvido nos processos com chance de perda remota, possível e
provável, respectivamente, era de R$46.716 mil, R$ R$227.964 mil e R$3.711 mil, dos quais R$3.711
mil foram provisionados.
Dentre os processos de natureza tributária individualmente relevantes para a Companhia, em 30 de
setembro de 2020, destacam-se em razão do valor e/ou de seu objeto os seguintes:
Execução Fiscal nº 1572139-67.2018.8.26.0090
Juízo

Vara das Execuções Fiscais Municipais

Instância

1ª Instância

Data de instauração

26/09/2018

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Prefeitura do Município de São Paulo x CSE
ou

direitos

R$93.281.539,17

Principais fatos

Trata-se de execução fiscal que objetiva a cobrança de supostos débitos ISS
consubstanciados na CDA nº 558.581-3/2018-8, relativo ao exercício de 2008
a 2011. A exigência está embasada no entendimento adotado pela Fazenda
Municipal de São Paulo de que a Companhia não faria jus à imunidade
prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de decisão desfavorável nos embargos à Execução nº 100451728.2018.8.26.0090, a CSE sofrerá impacto financeiro decorrente do
recolhimento do valor envolvido, indicado acima.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Procedimento Administrativo nº 14751.720015/2012-51
Juízo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF

Instância

2ª Instância

Data de instauração

25/01/2012

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos
Principais fatos

Receita Federal do Brasil x UNIPÊ
ou

direitos

R$44.272.760,70
Trata-se de procedimento administrativo fiscal instaurado sob a perspectiva
da inobservância da discussão acerca da imunidade das então entidades
filantrópicas, em razão do direito fixado no art. 195, § 7o, da CF/88, de que
se entendia pelo afastamento da incidência das alterações introduzidas pela
Lei 9732/98 no art. 55 da Lei 8212/91 (cota patronal das contribuições
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previdenciárias). Em síntese, a fiscalização aponta que a entidade teria
descumprido a legislação do PROUNI, mediante a remuneração indevida dos
seus dirigentes e o descumprimento dos percentuais de gratuidade
(mensalidades) a serem concedidos por força daquela imunidade tributária.
A defesa sustenta que , por sua vez, entidade encontrava-se albergada por
decisão judicial transitada em julgado desde 2006, proferida nos autos do
processo n. 2000.82.00117065, que lhe declarou o direito a imunidade
tributária em relação às contribuições sociais previdenciárias patronais, haja
vista atender a todos os requisitos previstos na norma regulamentadora do
§7o do artigo 195 da Constituição Federal, qual seja, o art. 14 do CTN, tendo
declarado inclusive a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8.212/91, tanto
na redação original quanto a que lhe foi atribuída pela Lei n. 9.732/98.
Ademais, houve decisão do STF, em 23/02/2017, que decretou a
inconstitucionalidade dos preceitos contidos no artigo 55 (da Lei Ordinária n°
8.212/91, nos autos do Recurso Extraordinário n° 566.622, por entender, em
suma, contemplar matéria reservada à Lei Complementar, com aplicação dos
efeitos de repercussão geral. Recurso Ordinário e Embargos de Declaração
julgados, por unanimidade, em suas respectivas assentadas, a favor da
contribuinte.
Chance de perda

Remoto

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, o UNIPÊ poderá sofrer o impacto financeiro decorrente do
recolhimento do valor envolvido, indicado acima. Eventual impacto financeiro
em caso de materialização do risco de perda será de responsabilidade dos
Vendedores do UNIPÊ, conforme estabelecido no contrato de compra e
venda celebrado no âmbito da aquisição da IES.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Declaratória nº 0004862-64.2016.4.03.6133
Juízo

1ª Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP

Instância

2ª Instância

Data de instauração

24/11/2016

Partes no processo

BRAZ CUBAS x União Federal

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$37.516.174,73 referente à parcela de juros.

Principais fatos

Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer promovida
pela Braz Cubas objetivando o seu ingresso imediato no Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino
Superior, instituído pela Lei nº 12.688/2012, bem como a suspensão da
exigibilidade dos débitos incluídos no PROIES e a expedição de Certidão
Positiva com Efeito de Negativa. No mérito, pleiteia o reconhecimento judicial
de que preencheu todos os requisitos legais para a concessão de moratória
e parcelamento de seus débitos federais (vencidos até 31/05/2012) no âmbito
do PROIES, com a condenação da União Federal ao cumprimento da
obrigação de fazer consistente em promover, em definitivo, o ingresso da
Braz Cubas no Programa, providenciando, após o prazo de 1 (um) ano de
moratória, a formalização do parcelamento da dívida em 180 meses, podendo
a IES pagar até 90% do valor das parcelas mediante a oferta de bolsas de
estudos e o restante em dinheiro.

Chance de perda

(a) Provável no valor de R$25.053.171,20 (juros relativos ao período
compreendido entre agosto/2014 e novembro/2016, valores já registrados
como Parcelamentos (parcelamento PROIES) na Nota Explicativa nº 16,
(i) “Obrigações Tributárias” nas demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020.
Portanto, não estão registrados no saldo de “provisão para demandas
judiciais”).
(b) Remota: R$12.463.003,54 (juros relativos ao período compreendido entre
dezembro/2016 a novembro/2017).
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Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de decisão desfavorável, a Braz Cubas será desvinculada do
programa e o parcelamento existente será rescindido. Assim, as execuções
fiscais que atualmente estão suspensas, retomarão o seu curso, com o
provável leilão do imóvel que atualmente encontra-se o campus da Braz
Cubas. No entanto, o contrato de compra e venda celebrado no âmbito da
aquisição da Braz Cubas, prevê que os Vendedores são responsáveis pelo
ressarcimento de eventual impacto financeiro em caso de materialização do
risco de perda.

Valor provisionado
provisão

(a) O valor definido como provável está registrado na conta de Parcelamentos
na Nota Explicativa nº 16 (i) “Obrigações Tributárias” nas demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao período de 9 (nove) meses findo em
30 de setembro de 2020. Portanto, tal valor não é registrado no saldo de
“provisão para demandas judiciais”.

se

houver

(b) O valor remoto não está provisionado, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.
Execução Fiscal nº 0014664-23.2015.8.16.0185
Juízo

Secretaria Unificada das Varas de Execuções Fiscais Municipais de Curitiba
- 2ª Vara

Instância

1ª instância

Data de instauração

27/08/2015

Partes no processo

Município de Curitiba/PR x Universidade Positivo

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$16.248.669,30

Principais fatos

Execução Fiscal referente aos Autos de Infração n° 56.080, 56.081 e 56.082,
ante a suposta falta de recolhimento de ISS, nos exercícios fiscais de 1994 a
1996, com relação aos serviços de educação e ensino. Atualmente, o
processo está suspenso, nos termos do artigo 313, V, alínea ‘a’ do CPC/2015,
até a prolação de sentença definitiva em sede da Ação Declaratória nº
005036-68.2015.8.16.0004.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de decisão desfavorável, a Universidade Positivo sofrerá impacto
financeiro, decorrente do recolhimento do valor indicado acima. Eventual
impacto financeiro em caso de materialização do risco de perda será de
responsabilidade dos Vendedores da Universidade Positivo, conforme
estabelecido no contrato de compra e venda celebrado no âmbito da
aquisição da IES.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Processos de natureza trabalhista e previdenciária
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia e suas controladas figuravam como ré em
aproximadamente 657 processos administrativos e judiciais de natureza trabalhista e previdenciária.
Estes processos versam, principalmente, sobre a responsabilização subsidiária da Companhia e
suas subsidiárias por verbas trabalhistas decorrentes da contratação de empresas terceirizadas de
prestação de serviços, o pagamento de horas extras, adicional noturno, intervalo intra e interjornada,
diferenças de salário por redução de carga horária de docentes e indenizações por não cumprimento
de acordo coletivo, férias não gozadas, reconhecimento de vínculo empregatício, equiparação
salarial, reajuste salarial e verbas rescisórias e trabalhistas em geral
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De acordo com a análise da Companhia, assessorada por seus advogados externos, em 30 de
setembro de 2020, o valor total envolvido nos processos com chance de perda remota, possível e
provável era, respectivamente, de R$11.347 mil, R$17.675 mil e R$36.666 mil, respectivamente, dos
quais R$36.666 mil foram provisionados.
Dentre os processos de natureza trabalhista e previdenciária individualmente relevantes para a
Companhia e suas controladas, em 30 de setembro de 2020, destacam-se em razão do valor e/ou
de seu objeto os seguintes:
Inquérito Civil nº 008939.2017.02.000/6
Juízo

MPT 2ª Região

Instância

Administrativa

Data de instauração

17/11/2017

Partes no processo

MPT x CSE

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

Inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência.

Principais fatos

Trata-se de Inquérito Civil instaurado visando a apuração de eventual
descumprimento da cota de PCD prevista no art. 93, da Lei nº 8.213/91,
requerendo a apresentação do número atualizado de empregados por filial,
relação de empregados com deficiência, cópia dos laudos e certificados dos
processos de habilitação ou reabilitação de empregados

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a CSE deverá assinar Termo de Ajustamento de Conduta
e efetuar o pagamento de eventual multa, bem como pode vir a impactar
negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Inquérito Civil nº 005033.2014.02.000/8
Juízo

MPT 2ª Região

Instância

Administrativa

Data de instauração

14/10/2014

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

MPT x CSE
ou

direitos

Acidente de trabalho.

Principais fatos

Trata-se de Inquérito Civil visando a apuração de eventuais irregularidades
quanto ao excesso de jornada de todos funcionários empregados da Cruzeiro
do Sul, bem como se houve o regular pagamento de eventuais horas extras.
Assim, a CSE foi intimada a apresentar a listagem de todos os empregados
e a relação de controle de jornada.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a CSE deverá assinar Termo de Ajustamento de Conduta
e efetuar o pagamento de multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por
obrigação descumprida, bem como pode vir a impactar negativamente a
imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver
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Inquérito Civil nº 000413.2019.10.000/0
Juízo

MPT 10ª Região

Instância

Administrativa

Data de instauração

07/03/2019

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

MPT x UDF
ou

direitos

Saúde do funcionário.

Principais fatos

Trata-se de inquérito civil cujo objeto é averiguar denúncia realizada sobre a
ausência de utilização de EPI por prestador de serviço de transportadora que
sofreu acidente com produto químico dentro das instalações do campus do
UDF.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a IES deverá assinar Termo de Ajustamento de Conduta
e efetuar o pagamento de eventual multa, bem como pode vir a impactar
negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Inquérito Administrativo nº 001861.2017.13.000/0
Juízo

Ministério Público do Trabalho da 13ª Região

Instância

Administrativa

Data de instauração

27/11/2017

Partes no processo

MPT x UNIPE

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

Segurança e saúde do trabalhador (insalubridade).

Principais fatos

Trata-se de Inquérito Civil instaurado após denúncia anônima, envolvendo as
condições de trabalho no curso de Odontologia, apontando suposto
descumprimento de normas de saúde, segurança e conforto no trabalho. Foi
determinada realização de inspeção por um analista pericial, que, todavia,
não encontrou qualquer irregularidade (apenas indicou erro no pagamento de
adicional de insalubridade a uma técnica de saúde bucal).

Chance de perda

Remoto

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a IES poderá ser compelida a celebrar um Termo de Ajuste
de Conduta, e, caso persista alguma irregularidade, ser ajuizada uma Ação
Civil Pública, bem como pode vir a impactar negativamente a imagem da
Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Civil Coletiva nº 0000629-22.2019.5.13.0001
Juízo

1ª Vara do Trabalho de João Pessoa

Instância

2ª Instância

Data de instauração

29/08/2019

Partes no processo

Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba X Instituto São Jose e
UNIPÊ

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$101.019,81

763

PÁGINA: 65 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Coletiva, ajuizada pelo Sindicato em face do Instituto
São José e da IES, alegando que os réus mantêm empregados em seu
quadro de pessoal que laboram em horário, todavia, vem efetuando o
pagamento do respectivo adicional noturno sem observar a prorrogação da
jornada noturna. A IES foi condenada apenas em relação a 4 (quatro)
empregados, cujo cumprimento da ação deverá ocorrer em ações individuais
de liquidação. Interposto Recurso Ordinário em face da decisão, que se
encontra pendente de julgamento pelo TRT da 13ª Região.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a IES poderá ser compelida a celebrar um Termo de Ajuste
de Conduta, bem como efetuar pagamento das verbas trabalhistas
individualmente a cada um dos quatro empregados, em ações individuais,
bem como pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Civil Pública nº 2420200-16.2009.5.09.0008
Juízo

8ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR

Instância

3ª Instância

Data de instauração

05/08/2009

Partes no processo

Ministério Público do Trabalho X Centro de Estudos Superiores Positivo

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$36.341,89

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho,
visando compelir a IES a cumprir o intervalo intrajornada de seus empregados
e observar a lei do estágio no que tange a carga horária, além da requerer a
condenação ao pagamento de dano moral coletivo, bem como pode vir a
impactar negativamente a imagem da Companhia.

Chance de perda

Provável

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda haverá condenação ao pagamento de dano moral coletivo
e imposição de multa por descumprimento e obrigação de fazer, o que
acarreta impactos financeiros ao caixa. Eventual impacto financeiro em caso
de materialização do risco de perda será de responsabilidade dos
Vendedores da Universidade Positivo, conforme estabelecido no contrato de
compra e venda celebrado no âmbito da aquisição da IES.

Valor provisionado
provisão

R$36.341,89

se

houver

Inquérito Civil nº 003265.2020.02.000-1
Juízo

MPT 2ª Região

Instância

Administrativa

Data de instauração

23/05/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

MPT x CSE
ou

direitos

Saúde e segurança no trabalho (COVID-19).

Principais fatos

Trata-se de Inquérito Civil visando apurar as medidas adotadas pela IES para
proteção de seus empregados, dada a pandemia causada pela doença
COVID-19 que assola o país desde março/2020.

Chance de perda

Remoto

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a CSE corre o risco de sofrer aplicação de multa, bem
como pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver
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PA - Mediação nº 001716.2020.10.000/4
Juízo

Ministério Público do Trabalho e SINPROEP-DF

Instância

Administrativa

Data de instauração

30/06/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

MPT x UDF
ou

direitos

Dispensa coletiva.

Principais fatos

Trata-se de procedimento instaurado visando a mediação em razão do UDF
ter demitido mais de 50 professores, de além de ter reduzido a carga horária
dos docentes que trabalham no EaD sem informar qual a nova carga horária,
bem como pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a IES deverá assinar Termo de Ajustamento de Conduta
e efetuar o pagamento de eventual multa.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Inquérito Civil nº 000136.2020.13.000/1
Juízo

Ministério Público do Trabalho da 13ª Região

Instância

1ª Instância

Data de instauração

04/02/2020

Partes no processo

MPT x UNIPE

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

Cota de aprendizes

Principais fatos

Trata-se de Inquérito Civil instaurado após realização de fiscalização pela
Superintendência Regional do Trabalho (SRT-PB), envolvendo a apuração
do cumprimento da cota legal de aprendizagem. Em 23/03/2020, a IES
apresentou diversos documentos que indicavam a redução no quadro de
funcionários e que cumpriria a cota mínima.

Chance de perda

Remoto

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a IES poderá ser compelida a celebrar um Termo de
Ajuste de Conduta, e, caso persista alguma irregularidade, ser ajuizada uma
Ação Civil Pública, bem como pode vir a impactar negativamente a imagem
da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Civil Pública nº 0072800-91.2006.5.02.0371
Juízo

1ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes

Instância

3ª Instância

Data de instauração

05/04/2006

Partes no processo

Ministério Público do Trabalho x Braz Cubas

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$1.240.327,54

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública objetivando proibir contratação de mão de obra
por meio de cooperativas, em razão de tratar-se de atividade fim, bem como
por tratar-se de medida objetivando reduzir custos e burlar a legislação
trabalhista.

Chance de perda

Remoto
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Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a IES não poderá contratar por meio de cooperativas,
além de efetuar o pagamento de dano moral coletivo, bem como pode vir a
impactar negativamente a imagem da Companhia.
Eventual impacto financeiro em caso de materialização do risco de perda será
de responsabilidade dos Vendedores, conforme estabelecido no contrato de
compra e venda celebrado no âmbito da aquisição da IES.

Valor provisionado
provisão

se

houver

R$14.066,51

Dissídio Coletivo nº 1002668-47.2020.5.02.0000
Juízo

TRT 2ª Região

Instância

1ª instância

Data de instauração

14/07/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

SINPRO SP x CSE
ou

direitos

R$10.000,00

Principais fatos

Sindicato solicita a anulação das demissões e reintegrações dos empregados
demitidos, sob o fundamento deque a IES não possui fundamentação
econômica para tanto, e que a nova estruturação curricular, irá sobrecarregar
os docentes que permaneceram.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a IES será compelida a reintegrar os empregados
demitidos, bem como pode vir a impactar negativamente a imagem da
Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

PA Mediação nº 001908.2020.09.000/0
Juízo

Procuradoria Regional do Trabalho 9ª Região – Curitiba

Instância

Administrativo

Data de instauração

16/07/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

MPT x Universidade Positivo
ou

direitos

Negociação sindical

Principais fatos

Trata-se de procedimento instaurado visando a mediação de reivindicação
dos professores que pugnam pela celebração de Acordo Coletivo
estabelecendo (i) cláusulas de transparência e de direito de informação
sindical, tais como informações completas de quem foi demitido na
Universidade Positivo; (ii) informações sobre reduções de carga horária e
diminuição salarial; (iii) garantia de irredutibilidade de carga horária, com
exceção das hipóteses ajustadas em convenção coletiva de trabalho, contra
despedidas coletivas e em caso de necessidade de se promover despedida
coletiva, negociação de indenização adicional às verbas rescisórias; (iv)
pagamento de adicional noturno para os professores que lecionam em
horários após 22h00, posto que as aulas à distância tem sido lecionadas nos
mesmos horários das aulas presenciais.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a IES poderá ser compelida a celebrar um Termo de Ajuste
de Conduta, bem como o ajuizamento de uma Ação Civil Pública, bem como
pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver
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Notícia de Fato nº 004215.2020.02.000/8
Juízo

Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - São Paulo

Instância

Administrativa

Data de instauração

21/07/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

MPT x CSE
ou

direitos

Dispensa em massa

Principais fatos

Trata-se de Notícia de Fato através da qual o MPT recomenda o
cancelamento da suposta dispensa em massa ocorrida na CSE e a
consequente readmissão dos colaboradores desligados, bem como que a IES
se abstenha de reduzir salários e promova alterações contratuais de forma
unilateral.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a IES poderá ser compelida a celebrar um Termo de Ajuste
de Conduta, bem como o ajuizamento de uma Ação Civil Pública, bem como
pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Notícia de Fato nº 000398.2020.09.0003/9
Juízo

Procuradoria do Trabalho no Município de Londrina

Instância

Administrativa

Data de instauração

28/07/2020

Partes no processo

MPT x CESA

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

Dispensa coletiva

Principais fatos

Trata-se de Notícia de Fato visando apurar denúncia sobre referente a
suposta dispensa coletiva.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a IES poderá ser compelida a celebrar um Termo de Ajuste
de Conduta, bem como o ajuizamento de uma Ação Civil Pública, bem como
pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Notícia de Fato nº 000731.2020.02.000/8
Juízo

Ministério Público do Trabalho de São Paulo

Instância

1ª Instância Administrativa

Data de instauração

04/02/2020

Partes no processo

Ministério Público do Trabalho x SECID

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

Estágio supervisionado obrigatório.

Principais fatos

Trata-se de notícia de fato instaurada a partir fiscalização realizada pelo
Conselho Regional de Enfermagem (COFEN) em instituições que oferecem
curso de estágio nesta área de atuação em todo o território nacional. É
relatado na denúncia que foram encontrados estudantes de enfermagem sem
professor orientador da instituição de ensino.

Chance de perda

Possível
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Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a IES poderá ser compelida a celebrar um Termo de Ajuste
de Conduta, bem como o ajuizamento de uma Ação Civil Pública, bem como
pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Inquérito Civil nº 002290.2019.10.000/8
Juízo

Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal

Instância

1ª Instância Administrativa

Data de instauração

14/01/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério Público do Trabalho x UDF
ou

direitos

Estágio supervisionado obrigatório

Principais fatos

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para verificar a regularidade dos
estágios de várias Instituições de Ensino do Distrito Federal, incluindo o UDF.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a IES poderá ser compelida a celebrar um Termo de Ajuste
de Conduta, bem como o ajuizamento de uma Ação Civil Pública, bem como
pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Processos de natureza cível
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia e suas controladas figuravam como ré em 2.913
processos cíveis judiciais e processos cíveis administrativos. Os objetos dos referidos processos
envolvem, principalmente, pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
supostas cobranças indevidas ou alegação de vícios nos serviços prestados pela Companhia e suas
controladas, de natureza acadêmica e operacional.
Dentre os processos de natureza cível identificados, destaca-se um único processo envolvendo
questões ambientais, cujo objeto está relacionado à supressão de vegetação localizada em área de
preservação permanente.
De acordo com a análise da Companhia, assessorada por seus advogados externos, em 30 de
setembro de 2020, o valor total envolvido nos processos com chance de perda remota, possível e
provável era, respectivamente, de R$25.962 mil, R$21.874 mil R$9.939 mil, dos quais R$9.939 mil
foram provisionados.
Dentre os processos de natureza cível e outros individualmente relevantes para a Companhia e suas
controladas, em 30 de setembro de 2020, destacam-se em razão do valor e/ou de seu objeto os
seguintes:
Ação Cominatória nº 0000544-06.2014.8.14.0301
Juízo

Superior Tribunal de Justiça

Instância

Superior Tribunal de Justiça

Data de instauração

08/04/2014

Partes no processo

Faculdades Integradas dos Tapajos; Instituto Santareno de Educação
Superior ISES; Ser Educacional; UNAMA UNESPA União de Ensino Superior
do Pará, UNESPA União de Ensino Superior do Pará; Universo Professores
Associados SS Ltda x Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$ 1.994.337,71
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Principais fatos

Trata-se de Ação de Cumprimento de Obrigação de Não Fazer, ajuizada devido ao
descumprimento por parte das Rés do "Acordo Preliminar de Intenções" firmado
entre elas e a Cruzeiro do Sul (Autora), que previa exclusividade por 180 (cento e
oitenta) dias para que a Cruzeiro do Sul auditasse as empresas e optasse pela
aquisição de suas quotas sociais. Passados quatro dias da assinatura do negócio,
as Rés notificaram a Cruzeiro do Sul sobre o encerramento do Acordo e passaram
a negociar a mesma transação com a Ser Educacional S.A. O pedido em tutela
antecipada foi para que as Rés se abstivessem de negociar e/ou alienar suas quotas
a terceiros, restaurando-se em favor da Cruzeiro do Sul o direito de exclusividade
previsto na cláusula 4ª do Contrato.
Subsidiariamente, na impossibilidade do cumprimento da obrigação de não
fazer, a Cruzeiro do Sul pleiteou a condenação das Rés ao pagamento da
multa contratual no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
reais), em razão do descumprimento do direito de exclusividade outorgado à
Cruzeiro do Sul e da desistência imotivada do negócio pelas Rés.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a SECID será condenada ao pagamento de indenização por
danos materiais, que pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Processo nº 0708994-57.2017.8.07.0018
Juízo

3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios

Instância

1ª instância

Data de instauração

22/8/2017

Partes no processo

Governo do Distrito Federal x UDF

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

Concessão de bolsas de estudos.

Principais fatos

Trata-se de Cumprimento de Sentença que tem sua origem na Ação n.
2006.01.1.022651-9, ajuizada pela UDF em face do Governo do Distrito
Federal e NOVACAP. A Ação Principal teve como objeto a interpretação da
Cláusula IX da Escritura de Compra e Venda com Pacto de Retrovenda,
firmada entre a UDF e a NOVACAP em 10 de abril de 1969 (“Escritura de
Compra e Venda”), a qual estabelece, para a UDF, oportunidade em que
restou definido que (i) sejam oferecidas, pela UDF, 10% das vagas
disponibilizadas semestralmente, inclusive com cursos de pós-graduação,
como bolsas de estudos para servidores; (ii) seja assegurada a bolsa de
estudo até a conclusão do curso pelo bolsista e (iii) não ocorra a acumulação
das vagas não preenchidas de um semestre para o seguinte. Em resumo, a
UDF ingressou com demanda judicial com o objetivo de obter uma declaração
de que não mais estava vinculada à obrigação de concessão de bolsas. A
UDF aguarda o julgamento de 3 (três) agravos de instrumento interpostos que
poderão modificar as decisões proferidas no Cumprimento de Sentença.

Chance de perda

Provável

Análise do impacto em caso de
perda do processo

O prognóstico de perda de concessão aos funcionários do GDF é considerado
provável diante do julgamento demanda judicial nº 2006.01.1.022651-9, em
que o UDF já foi condenado a oferecer 10% das vagas disponibilizadas
semestralmente à alunos bolsistas do GDF. Em relação a concessão das
vagas para sociedade civil, é considerado possível.
Em caso de perda em sua integralidade, o UDF será condenado a conceder
bolsas de estudos vitalícios na proporção de 10% de suas vagas ofertadas
de seus cursos de graduação, para servidores públicos do Governo do Distrito
Federal e sociedade civil. Além da renúncia face a oferta das bolsas, pode vir
a impactar negativamente a imagem da Companhia.
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Valor provisionado
provisão

se

houver

Não há valores provisionados para essa demanda, pois o valor do risco é
imensurável, uma vez que provém do valor despendido com as vagas
disponibilizadas semestralmente pelo UDF, na proporção de 10% (dez por
cento), ao Governo do Distrito Federal.
Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Em eventual condenação da Companhia, ela estará obrigada a
conceder bolsas de estudos não havendo pedido indenizatório e/ou de
ressarcimento de quaisquer valores.

Ação Civil Pública nº 0025387-84.2007.4.03.6100
Juízo

11ª Vara da Justiça Federal de São Paulo

Instância

1ª Instância

Data de instauração

04/09/2007

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério Público Federal x CSE
ou

direitos

R$1.739.101,41

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MPF contra a CSE e outras 12
instituições de ensino superior pleiteando a suspensão da cobrança de taxa
para expedição e registro de diplomas, assim como pleiteia devolução em
dobro de todos os valores cobrados pelas instituições de ensino a esse título,
acrescidos de juros e correção. A ação civil pública foi julgada parcialmente
procedente, condenando a CSE a não exigir e não repassar a seus alunos
concluintes nenhuma taxa referente a confecção, expedição e registro de
diplomas. Em sede recursal, foi dado parcial provimento ao recurso do
Ministério Público Federal para determinar a devolução simples das taxas de
diplomas cobradas dos alunos. Esgotadas todas as instâncias recursais,
atualmente o processo encontra-se na vara de origem e aguardando o início
da fase de execução, cujo arbitramento se dará por liquidação de sentença.

Chance de perda

Provável

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a CSE deverá se abster de cobrar taxas para expedição
de diploma, bem como restituir os valores cobrados dos alunos, dentro do
prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Há impacto financeiro e pode vir a
impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

R$1.739.101,41

se

houver

Ação Civil Pública nº 0001386-08.2004.8.16.0001
Juízo

15ª Vara Cível de Curitiba/PR

Instância

1ª Instância

Data de instauração

18/11/2004

Partes no processo

Associação Xama x Universidade Positivo

Valores,
bens
envolvidos
Principais fatos

ou

direitos

R$200.000,00
Trata-se de Ação Civil Pública em que a parte autora alega a prática de
conduta lesiva ao meio ambiente, consistente na edificação da farmáciaescola em área de preservação permanente.
Os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar
à obrigação de 100 vezes a área de preservação permanente invadida pelo
empreendimento, com restabelecimento da vegetação nativa nas margens e
minimização dos efeitos da poluição do curso hídrico Ribeirão dos Müller.
Realizada perícia, restou constatado que as obrigações foram devidamente
cumpridas. Em novembro de 2020 foi proferida sentença de extinção
considerando o cumprimento integral das obrigações assumidas pela ré, e
julgou extinto o cumprimento de sentença.
Atualmente, o processo foi encaminhado ao juiz para apreciação do pedido
de extinção da execução, em razão do cumprimento integral da obrigação
determinada em sentença.
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Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Considerando que já houve reposição ambiental, os impactos, financeiro e
reputacional, foram incorridos pela IES. A perda é de responsabilidade dos
Vendedores da Universidade Positivo, conforme estabelecido no contrato de
compra e venda celebrado no âmbito da aquisição da IES.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Civil Pública nº 1002604-47.2013.8.26.0361
Juízo

5ª Vara Cível - Foro de Mogi das Cruzes

Instância

1ª Instância

Data de instauração

16/04/2013

Partes no processo

Ministério Público do Estado de São Paulo x Braz Cubas

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$46.831,81

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública em que o Parquet requer a condenação da Ré
na obrigação de não fazer, consistente em não mais oferecer cursos na
modalidade “flexibilização” a novos alunos, com a proibição de novas
divulgações de tais cursos por quaisquer meios publicitários, sob pena de
incidência de multa de R$5.000,00. Os pedidos iniciais foram julgados
procedentes e, , o recurso especial interposto em face do decisium foi
inadmitido. Iniciado o cumprimento de sentença, após a publicação dos
editais necessários verificou-se a ausência de alunos prejudicados que
houvessem se habilitado para que fossem indenizados, Houve, então,
manifestação do Ministério Público Estadual requerendo que o cumprimento
de sentença se processasse para o fim de apurar um valor pecuniário que
fosse revertido para o Fundo de Defesa aos Direitos Difusos, indicando o
valor total devido de R$ 495.000,00. No prazo ajustado apresentou-se
impugnação ao cumprimento de sentença sendo parcialmente acolhido,
fixando o valor devido em R$247.500,00. Aguarda-se julgamento de Agravo
de Instrumento contra a decisão que parcialmente acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença.

Chance de perda

Provável

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a Braz Cubas terá que efetuar o pagamento de dano
material coletivo, bem como pode vir a impactar negativamente a imagem da
Companhia.
No entanto, o contrato de compra e venda celebrado no âmbito da aquisição
da Braz Cubas, prevê que os Vendedores são responsáveis pelo
ressarcimento de eventual impacto financeiro em caso de materialização do
risco de perda.

Valor provisionado
provisão

se

houver

R$46.831,81

Ação Civil Pública nº 0010060-90.2007.4.03.6103
Juízo

Tribunal Regional Federal - 3ª Região

Instância

2ª Instância

Data de instauração

01/12/2007

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério Público Federal x Módulo
ou

direitos

R$ 674.712,89
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Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MPF contra a Módulo e outras
12 instituições de ensino superior pleiteando a suspensão da cobrança de
taxa para expedição e registro de diplomas, assim como pleiteia devolução
em dobro de todos os valores cobrados pelas instituições de ensino a esse
título, acrescidos de juros e correção. Os pedidos iniciais foram julgados
parcialmente procedentes no sentido de condenar à obrigação de não fazer,
consistente em não exigir de seus concluintes o pagamento de taxa para
expedição e/ou registro de diploma nos cursos de graduação e pósgraduação, sendo facultada apenas a cobrança pela expedição de diploma
em papel, modelo ou design especial. Além disso, condenou a obrigação de
indenizar consistente na devolução, em dobro, de todos os valores cobrados
indevidamente de todos os alunos e ex-alunos formados, à título de taxa de
expedição ou registro de diplomas, nos últimos 5 (cinco) anos, acrescidos de
juros e correção monetária. Atualmente, aguarda-se o julgamento do recurso
pela Quarta Turma do TRF 3ª Região.

Chance de perda

Provável

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a Módulo deverá se abster de cobrar taxas para expedição
de diploma ou certificado de conclusão de curso, facultado apenas a cobrança
pela expedição de diploma em papel especial, bem como restituir em dobro
os valores cobrados dos alunos, dentro do prazo prescricional de cinco anos,
acrescido de juros e correção monetária. Eventual impacto financeiro em caso
de materialização do risco de perda será de responsabilidade parcial dos
Vendedores da Módulo, conforme estabelecido no contrato de compra e
venda celebrado no âmbito da aquisição da IES.

Valor provisionado
provisão

R$ 674.712,89

se

houver

Ação Civil Pública nº 0002621-69.2019.8.08.0045
Juízo

1ª Vara Cível de São Gabriel Palha/ES

Instância

1ª Instância

Data de instauração

26/09/2019

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo x ACEF e outras
ou

direitos

R$ 62.691,89

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Estado
em face da ACEF S/A, bem como da IAPE – Gestão, Consultoria Assessoria
e Planejamento Educacional LTDA., da FIAR – Faculdades Integradas de
Ariquemes, e de Eloana Campi dos Santos objetivando, compelir as
requeridas a expedirem diplomas de graduação a determinadas concluintes
do curso de Licenciatura em Pedagogia vinculadas ao polo de Vila Valério/ES,
bem como a condenação ao pagamento de danos morais pela demora na
expedição de diploma.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a UNIFRAN terá de indenizar a título de danos morais as
alunas vinculadas ao antigo polo de apoio presencial de Vila Valério/ES por
demora na expedição de diploma.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Civil Pública nº 0008455-40.2015.4.03.6100
Juízo

25ª Vara da Subseção Judiciaria de São Paulo

Instância

2ª instância

Data de instauração

04/05/2015

Partes no processo

Associação de Desenvolvimento do Estado de São Paulo (ADESP) x Cruzeiro
do Sul Educacional S/A e Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/A

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$ 500.000,00
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Principais fatos

Tratam os autos de Ação Civil Pública proposta pela Associação de
Desenvolvimento do Estado de São Paulo (ADESP) em face da CSE, SECID,
União Federal, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação e outras Instituições de Ensino Superior de São Paulo, em razão
de suposta irregularidade/ilegalidade praticada pelas requeridas consistente
na exclusão de milhares de alunos do FIES, sem a observância das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Em relação às IES, foi
requerido que se abstivessem de adotar quaisquer medidas que tivessem por
fim impedir que alunos matriculados, mas que não obtiveram o FIES, ou que
não conseguiram aditar os seus contratos de financiamento, sejam excluídos
de qualquer atividade acadêmica.

Chance de perda

Remoto

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, as IES deverão se abster de efetuar a cobrança do valor
das mensalidades escolares dos acadêmicos que tiverem sido contemplados
pelo contrato FIES.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Civil Pública nº 0824945-69.2017.8.10.0001
Juízo

Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís/MA

Instância

1ª Instância

Data de instauração

18/07/2017

Partes no processo

PROCON MA x CSE e outras 7 instituições

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$ 582.250,00

Principais fatos

Tratam os autos de Ação Civil Pública proposta pelo PROCON do Maranhão
em decorrência da irregularidade da oferta dos cursos de graduação pela
FALMA, requerendo a suspensão das atividades referentes aos cursos de
graduação ofertados, haja vista a falta de credenciamento da IES perante o
Ministério da Educação. A CSE foi incluída no polo passivo para prestar
esclarecimentos quanto à relação institucional que mantêm com o CEFELMA,
entidade mantenedora da FALMA.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a CSE terá que recepcionar os alunos advindos da
FALMA, bem como arcar com indenização por danos morais coletivos.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Civil Pública nº 0700523-35.2019.8.07.0001
Juízo

9ª Vara Cível da Comarca de Brasília

Instância

2ª Instância

Data de instauração

14/01/2019

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) x CSE
ou

direitos

R$ 1.200,00

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública em decorrência do suposto encerramento
antecipado da oferta da disciplina Prática de Ensino em Gestão Educacional,
de modo que ajuizou a presente demanda requerendo a imediata reabertura
do prazo para a conclusão da disciplina, bem como pela condenação ao
pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais), e de custas e honorários advocatícios, a serem revertidos em favor
do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito
Federal.

Chance de perda

Possível
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Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a CSE deverá viabilizar a conclusão da disciplina Prática
de Ensino em Gestão Ambiental, do curso de Licenciatura em Pedagogia,
ofertado na modalidade EAD, aos seus alunos, bem como possibilitar a
realização novamente das atividades avaliativas e, em caso de aprovação,
emitir os respectivos certificados (obrigação de fazer já cumprida), além de
pagamento de danos morais coletivos.
Em que pese a sentença de procedência, o TJDF se mostrou, em sede de
agravo e na análise preliminar do primeiro recurso de apelação, tendente ao
provimento do recurso da IES.

Valor provisionado
provisão

se

houver

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

Ação Civil Pública nº 0023761-21.2016.4.01.3400
Juízo

17ª Vara Federal Cível

Instância

1ª Instância

Data de instauração

19/04/2016

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério Público do Distrito Federal x UDF
ou

direitos

R$ 1.000,00

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública para suspender a cobrança de taxas e
emolumentos cobrados pelas IES. Foi demonstrado nos autos a clara política
de isenção de taxas para emissão dos documentos apontados pelo Ministério
Público, bem como já houve pedido para que o UDF seja excluído do polo
passivo da ação, por evidente falta de interesse de agir.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, o UDF será condenado ao pagamento de devolução em
dobro de todos os valores cobrados para emissão de documentos. Contudo,
foi demonstrado nos autos que o UDF já não cobra a emissão da primeira via
dos documentos informados pelo MP.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Civil Pública nº 0801204-83.2015.4.05.8200
Juízo

2ª Vara Federal - JFPB

Instância

2ª Instância

Data de instauração

08/04/2015

Partes no processo

Ministério Público Federal x UNIPÊ e FNDE

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$ 50.000,00

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal em
face do UNIPÊ e FNDE visando a reabertura do sistema eletrônico necessário
ao aditamento dos contratos do FIES referente aos períodos dos semestres
letivos de 2014.1 e 2014.2, sem prejuízo da manutenção do prazo de
aditamento para os próximos semestres. Os pedidos iniciais foram julgados
procedentes, determinando que o UNIPÊ proceda a matrícula de todos os
estudantes registrados no FNDE, abstendo-se de efetuar cobrança, à título
de matrícula ou mensalidade, até a conclusão do processo de aditamento,
sob pena de multa de R$ 3.000,00 por cada matrícula não efetivada. Em
segunda instância, o recurso do UNIPÊ foi integralmente provido.

Chance de perda

Remota

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, não haverá grande impacto, pois os alunos já tiveram seus
financiamentos aditados. No entanto, o contrato de compra e venda
celebrado no âmbito da aquisição do UNIPÊ, prevê que os Vendedores são
responsáveis pelo ressarcimento de eventual impacto financeiro em caso de
materialização do risco de perda.
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Valor provisionado
provisão

se

houver

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

Ação Civil Pública nº 1008444-92.2020.8.26.0005
Juízo

4ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo

Instância

1ª Instância – Fase de Conhecimento

Data de instauração

23/06/2020

Partes no processo

Instituto dos Direitos da Cidadania e do Consumidor do Estado Da Bahia x
CSE

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$ 500.000,00

Principais fatos

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Instituto dos Direitos da Cidadania
e do Consumidor do Estado da Bahia em face do Colégio Cruzeiro do Sul,
em que se alega que, em razão da crise sanitária provocada pela pandemia
da Covid-19, teria suspendido a prestação de aulas presenciais objeto do
contrato e implementado unilateralmente um sistema de aulas online,
originalmente com duas horas de duração e, posteriormente, em período
ampliado, diante da manutenção das restrições impostas pelo Poder
Executivo em relação a estes estabelecimentos. Apontam ainda que a
realidade virtual não supre inteiramente as necessidades educacionais e que
a instituição teria oferecido apenas desconto irrisório de R$ 194,60 nas
mensalidades de seus alunos. Assim, ajuizou a ação coletiva, requerendo
seja reconhecida a suspensão do contrato de serviços educacionais e,
consequentemente, da contraprestação consistente no pagamento de
mensalidades; b) subsidiariamente, sejam reduzidos os valores ordinários
pagos mensalmente em patamar não inferior a 60%, a suspensão dos boletos
em valor superior, bem como depósito das parcelas em juízo; c) seja proibida
a negativação do nome dos responsáveis que não conseguirem adimplir com
a totalidade das mensalidades cobradas até o momento. Atualmente, há
liminar em vigor apenas para impor ao Colégio a obrigação de se abster de
negativar o nome dos seus consumidores inadimplentes durante o período
da pandemia do Covid-19.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, o Colégio Cruzeiro do Sul deverá aplicar descontos nas
mensalidades escolares, durante o período de pandemia causado pelo
COVID-19.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Civil Pública nº 5015591-16.2020.4.04.7000
Juízo

1ª Vara Federal de Curitiba

Instância

1ª Instância – Fase de Conhecimento

Data de instauração

23/06/2020

Partes no processo

Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná (SIMEPAR) e outro x CESPO

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$ 1.275,00

Principais fatos

Tratam os autos de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Médicos no
Estado do Paraná (SIMEPAR) e pelo Instituto Mais Cidadania em face das
Instituições de Ensino Superior localizadas no Estado do Paraná, dentre elas
a Universidade Positivo, objetivando, em sede de liminar e, posteriormente
confirmada no mérito, que as Instituições sejam compelidas a outorgar grau
de forma antecipada aos seus alunos dos cursos da área da saúde para
combater a pandemia do Covid-19.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a Universidade Positivo será compelida antecipar a
colação de grau de seus discentes do curso de medicina que tenham
completado 75% (setenta por cento) da carga horária total dos Estágios
Supervisionados Obrigatórios.
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Valor provisionado
provisão

se

houver

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

Inquérito Civil nº 14.0279.0000327/2010-3
Juízo

6ª Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo do Estado de São Paulo

Instância

Administrativa

Data de instauração

26/07/2018

Partes no processo

Ministério Público do Estado de São Paulo x CSE

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

Campus CSE – São Miguel Paulista

Principais fatos

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apuração de irregularidades no
imóvel da Avenida Ussiel Cirilo, n. 225, onde encontra-se o campus São
Miguel Paulista da Universidade Cruzeiro do Sul.

Chance de perda

Remoto

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a CSE poderá ter contra ela ajuizada uma Ação Civil
Pública para sanar eventuais irregularidades encontradas pelo Parquet, bem
como pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor
pecuniário envolvido em procedimento administrativo investigatório pelo
Ministério Público.

se

houver

Inquérito Civil nº 1.29.002.000207/2018-28
Juízo

Ministério Público Federal de Caxias do Sul

Instância

Administrativa

Data de instauração

24/04/2018

Partes no processo

MPF x Sociedade Educacional Santa Rita S/A

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

Estatuto da Pessoa com Deficiência

Principais fatos

Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir de denúncia sigilosa no sentido
de que diversos órgãos públicos e Instituições de Ensino Superior ofertam
cursos de pós-graduação na modalidade de ensino a distância (EAD) no
Município de Caxias do Sul/RS estariam descumprindo os preceitos contidos
na Lei n.º 12.146, de 6.7.2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), por
supostamente não ofertar ferramentas para inclusão de pessoas com
deficiência auditiva nos seus serviços.

Chance de perda

Remoto

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a CSE sofrerá uma Ação Civil Pública para sanar
eventuais irregularidades encontradas pelo Ministério Público, bem como
pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Inquérito Civil nº 14.0233.0000012/2020
Juízo

Ministério Público do Estado de São Paulo

Instância

Administrativa

Data de instauração

14/01/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério Público do Estado de São Paulo x Módulo
ou

direitos

Acessibilidade
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Principais fatos

Tratam os autos de Inquérito Civil para apuração de projeto de Acessibilidade
no campus da Módulo e em seu entorno, visando promover a acessibilidade
das pessoas portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida em
atendimento ao quanto previsto na Lei nº 10.098/00.

Chance de perda

Remota

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a Módulo terá que realizar eventuais adequações de
acessibilidade, bem como pode vir a impactar negativamente a imagem da
Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor
pecuniário envolvido em procedimento administrativo investigatório pelo
Ministério Público.

se

houver

Ação Civil Pública nº 5009296-71.2020.4.03.6100
Juízo

25ª Vara Federal de São Paulo

Instância

1ª Instância

Data de instauração

26/05/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério Público Federal x CSE
ou

direitos

R$1.250,00

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público Federal alega suposta
ilicitude perpetrada pela CSE, consistente em divulgar no seu sítio eletrônico e em
diversos documentos acadêmicos, tais como matrizes curriculares, históricos
escolares e contratos de prestação de serviços educacionais, a informação de que
oferta cursos de graduação na modalidade “semipresencial”.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a CSE será obrigada a readequar as informações
divulgadas no seu sítio eletrônico e a matriz curricular dos seus cursos
ofertados na modalidade EAD com a metodologia semipresencial para excluir
o termo "semipresencial"

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Processo de Supervisão nº 23000.025526/2020-50
Juízo

Diretoria de Supervisão da Educação Superior - CGSO/DISUP/SERES

Instância

Administrativa

Data de instauração

09/10/2020

Partes no processo

Ministério da Educação x CSE

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

Requisito de credenciamento
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Principais fatos

Trata-se de ofício nº 692/2020/CGSO-TÉCNICOS/DISUP/SERES-MEC que
instaura o procedimento de supervisão em fase preparatória relativa à
suposta redução representativa do corpo docente da Instituição de Ensino,
sua sustentabilidade econômico-financeira, a manutenção da titulação em
cerca de 90% de mestres e doutores e o atendimento ao regime de trabalho
docente de 1/3 de professores em tempo integral.
Em 09.11.2020, a IES apresentou esclarecimentos, demonstrando em
resumo que: (a) não houve qualquer redução significativa do seu corpo
docente, e foi mantido praticamente o mesmo número de docentes dos
últimos 6 (seis) anos; (b) a IES mantém seu percentual de titulação docente
em torno de 90% de mestres e doutores, e também, seu percentual de 1/3 de
docentes em regime de tempo integral; (c) foi apresentada publicação do
Diário Oficial, em que constam as Demonstrações Financeiras – Exercícios
findos em 31/12/2019 e 2018; (d) certidão negativa de débitos relativa aos
tributos; (e) certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – FGTS válido; (f) relação completa e detalhada de todo o corpo
docente da IES, com destaque àqueles que trabalham em regime de tempo
integral; (g) plano de trabalho individualizado (“PIT”) dos docentes que
trabalham em regime integral; (h) não há qualquer tutor atuando em aulas de
ensino à distância (EAD) direcionadas para alunos presenciais; (i) não houve
impacto da redução do corpo docente na oferta da educação superior; (j)
demonstrado que o ensino remoto síncrono emergencial (“ERSE”), que foi
imposto aos alunos presenciais, ocorre nos mesmos moldes como se as
aulas estivessem ocorrendo presencialmente, sem qualquer conversão da
carga horária presencial para EAD e mantendo os procedimentos anteriores
de ensalamento físico das turmas.

Chance de perda

Remota

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de decisão desfavorável a Instituição de Ensino poderá sofrer um
impacto reputacional negativo e a perda de seu credenciamento como
Universidade.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Processo de Supervisão nº 00732.002272/2020-31
Juízo

Diretoria de Supervisão da Educação Superior - CGSO/DISUP/SERES

Instância

Administrativa

Data de instauração

14/10/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério da Educação x CSE
ou

direitos

Utilização indevida do termo semipresencial para cursos na modalidade à
distância.

Principais fatos

Trata-se de procedimento de supervisão em fase preparatória relativa aos
fatos narrados no âmbito da Ação Civil Pública, autuada sob nº 500929671.2020.4.03.6100, com requerimento de tutela de urgência, proposta pelo
Ministério Público Federal em face da instituição, com o objetivo de compelir
a IES a alterar os meios de comunicação e propaganda, sobretudo o site e
as redes sociais, a informação de que oferece cursos na modalidade
"semipresencial", bem como dar ciência e esclarecer a todos os alunos de
seus cursos oferecidos na modalidade EAD que tais cursos não são cursos
semipresenciais, mas sim cursos a distância na modalidade EAD.

Chance de perda

Remota

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de decisão desfavorável a Instituição de Ensino poderá sofrer um
impacto reputacional negativo e ser obrigada a cessar o uso do termo
semipresencial para indicar seus cursos de modalidade à distância, com
metodologia semipresencial.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

778

PÁGINA: 80 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

Processo de Supervisão nº 23000.028967/2020-11
Juízo

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério
da Educação – SERES/MEC

Instância

1ª Instância

Data de instauração

26/11/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério da Educação x CESPO
ou

direitos

Credenciamento da Instituição CTP Positivo, mantida pela CESPO – Centro
de Estudos Superiores Positivo Ltda.

Principais fatos

Trata-se de supervisão instaurada pelo MEC visando apurar as Instituições
de Ensino Superior (IES) pertencentes ao Sistema Federal de Ensino com
atos autorizativos de credenciamento ou recredenciamento vencidos a partir
de 31 de outubro de 2020, dentre elas a CTP Positivo, que não efetivou seu
pedido de descredenciamento voluntário.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de decisão desfavorável a Instituição de Ensino poderá sofrer um
impacto reputacional negativo e sofrer sanções regulatórias, tais como
impedimentos para solicitar aumento de vagas em cursos de graduação,
admitir novos estudantes, criar cursos e polos de educação à distância.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Processo de Supervisão nº 23000.028967/2020-11
Juízo

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério
da Educação – SERES/MEC

Instância

1ª Instância

Data de instauração

26/11/2020

Partes no processo

Ministério da Educação x CESUCA

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

Credenciamento do Centro Universitário CESUCA para oferta de cursos na
modalidade de ensino à distância (EAD), mantida pela CESUCA – Complexo
de Ensino Superior de Cachoeirinha Ltda.

Principais fatos

Trata-se de supervisão instaurada pelo MEC visando apurar as Instituições
de Ensino Superior (IES) pertencentes ao Sistema Federal de Ensino com
atos autorizativos de credenciamento ou recredenciamento vencidos a partir
de 31 de outubro de 2020, dentre elas a o Centro Universitário CESUCA, que
não efetivou seu pedido de descredenciamento voluntário para ofertar cursos
na modalidade à distância.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de decisão desfavorável a Instituição de Ensino poderá sofrer um
impacto reputacional negativo e sofrer sanções regulatórias, tais como
impedimentos para solicitar aumento de vagas em cursos de graduação,
admitir novos estudantes, criar cursos e polos de educação à distância.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver
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Processo de Supervisão nº 23036.001611/2020-15
Juízo

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP/MEC

Instância

1ª Instância

Data de instauração

30/12/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério da Educação x CESUCA
ou

direitos

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)

Principais fatos

Trata-se de procedimento instaurado para apurar denúncia referente aos
procedimentos relativos ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE), em sua edição de 2018, recebida pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de decisão desfavorável a Instituição de Ensino poderá sofrer um
impacto reputacional negativo e sofrer queda de seus indicadores de
qualidade de ensino, além de sanções regulatórias perante o Ministério da
Educação, tais como suspensão temporária da abertura de processo seletivo
de cursos de graduação, cassação da autorização de funcionamento da
instituição de educação superior ou do reconhecimento de cursos por ela
oferecidos, advertência e suspensão.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Processo de Supervisão nº 23034.032901/2020-21
Juízo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC

Instância

1ª Instância

Data de instauração

14/12/2020

Partes no processo

Ministério da Educação x SECID

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

Fundo de Financiamento Estudantil – FIES

Principais fatos

Trata-se de procedimento instaurado para apurar denúncia recebida pela
Ouvidoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por
meio da qual foi noticiado que uma acadêmica do curso de medicina da
UNICID, teria celebrado contrato de financiamento do Fundo de
Financiamento Estudantil – FIES, utilizando-se de informações falsas.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de decisão desfavorável a Instituição de Ensino poderá sofrer um
impacto reputacional negativo e sofrer sanções regulatórias pelo Ministério
da Educação, tais como, por exemplo, proibição de transferência ou entrada
de novos alunos no curso de Medicina.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Processo de Supervisão nº 23000.020011/2019-20
Juízo

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério
da Educação – SERES/MEC

Instância

1ª Instância

Data de instauração

18/12/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério da Educação x CSE, SECID, ACEF, UDF e CEUNSP
ou

direitos

Oferta de cursos na modalidade à distância.
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Principais fatos

Trata-se de procedimento instaurado para apurar denúncia de irregularidade
na oferta de cursos superiores na modalidade a distância pelas Instituições
de Ensino Superior Cruzeiro do Sul, UNICID, UNIFRAN, UDF e CEUNSP, de
modo que as Instituições foram intimadas a prestarem esclarecimentos
demonstrando o cumprimento da legislação educacional.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de decisão desfavorável a Instituição de Ensino poderá sofrer um
impacto reputacional negativo e sofrer sanções regulatórias pelo Ministério
da Educação, tais como impedimentos para oferta de cursos na modalidade
à distância.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Civil Pública nº 0809042-62.2020.8.15.2001
Juízo

1ª Vara Cível de João Pessoa

Instância

1ª Instância

Data de instauração

11/02/2020

Partes no processo

Ministério Público da Paraíba x UNIPÊ

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

R$20.160,14

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada visando a revisão e cancelamento das
cláusulas contratuais nºs 29, 32 e 33 do contrato de prestação de serviços
educacionais de graduação do UNIPÊ, por considerá-las abusivas.

Chance de perda

Provável

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, o UNIPÊ deverá alterar a cláusula contratual que prevê a
interrupção de prestação de serviços em razão de inadimplência, bem como
pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

R$20.160,14

se

houver

Ação Civil Pública nº 0837313-81.2020.8.15.2001
Juízo

11ª Vara Cível de João Pessoa

Instância

1ª Instância

Data de instauração

20/07/2020

Partes no processo

Ministério Público da Paraíba x UNIPÊ

Valores,
bens
envolvidos

ou

direitos

O valor total envolvido no processo corresponde à 25% sobre as
mensalidades de todos os alunos, dos cursos de graduação e pósgraduação, no período compreendido entre março/2020 e o mês de retorno
das aulas presenciais.

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública visando a redução de 30% (trinta por cento) do
valor das mensalidades, cumulativa com outros descontos que porventura o
consumidor já possua, excetuados aqueles concedidos por ordem judicial,
durante o período de pandemia causada pelo COVID-19, tendo em decisão
interlocutória concedida a redução de 25% (vinte e cinco por cento).

Chance de perda

Provável

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, o UNIPÊ será condenado a aplicar desconto linear de 30%
(trinta por cento) do valor das mensalidades para todos os cursos de
graduação, o que gerará impacto significativo na receita.

Valor provisionado
provisão

R$10.000,00

se

houver
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Ação Civil Pública nº 0016990-47.2020.8.16.0001
Juízo

11ª Vara Cível de Curitiba

Instância

1ª Instância

Data de instauração

24/07/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Centro Acadêmico Zilda Arns – CAZA x Universidade Positivo
ou

direitos

R$ 1.367.000,00

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública visando (i) a redução da mensalidade do curso
de Medicina da UP em 50% ou, subsidiariamente, a redução em 35% ou
ainda outro percentual arbitrado, com efeitos retroativos a abril de 2020; (ii)
abstenção da UP de realizar qualquer procedimento de cobrança com relação
aos valores reduzidos, sem prestar informações a cadastros de proteção ao
crédito, protestos etc. No mérito, pugna pela procedência da ação para a
confirmação dos pleitos da tutela de urgência, bem como para condenar a UP
à restituição de valores pagos a maior desde abril de 2020 e verbas de
sucumbência. Em liminar fora concedido o desconto de redução no
percentual de 17,5 % nas mensalidades A IES interpôs recurso de Agravo de
instrumento para combater a decisão que deferiu a tutela de urgência,
demonstrando que as aulas são ministradas e ocorreu aumento de despesas
no 2° trimestre. Em dezembro de 2020 a IES obteve a tutela recursal, com a
consequente revogação da liminar.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Eventual condenação da UP, nos moldes do quanto tutelado, acarretará na
diminuição de 50% sobre o valor da mensalidade de todos os alunos do curso
de Medicina até o momento em que as restrições para oferta de aula
presencial acabem, acarretando significativa perda de receita o que,
contundo, depende ainda do contexto social de enfrentamento da pandemias
de Covid-19.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Civil Pública nº 1022427-70.2020.8.26.0196
Juízo

3ª Vara Cível - Foro de Franca

Instância

1ª Instância

Data de instauração

21/08/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério Público do Estado de São Paulo x ACEF
ou

direitos

R$50.000,00

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MPF contra a ACEF, visando a
redução de 30% da mensalidade de todos os cursos da UNIFRAN, a partir do
mês de setembro de 2020, enquanto durar o isolamento social e a
impossibilidade de prestação do serviço na forma presencial. A liminar foi
indeferida e, atualmente, o processo está na fase de conhecimento.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, a UNIFRAN será condenada a aplicar desconto linear de
30% (trinta por cento) do valor das mensalidades para todos os cursos de
graduação, fator que gerará impacto significativo na receita.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois a Companhia apenas
provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver
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Inquérito Civil nº 14.0233.00000132/2020-1
Juízo

Ministério Público Estadual – Caraguatatuba

Instância

Administrativa

Data de instauração

04/08/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério Público x Módulo
ou

direitos

Mensalidade escolar

Principais fatos

Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir de denúncia formulada por
alguns alunos que pretendem a concessão de desconto no valor das
mensalidades escolares referentes ao período em que as aulas presenciais
se encontrarem suspensas, em decorrência da pandemia do Covid-19.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, poderá ser ajuizada uma Ação Civil Pública contra a
Módulo, o que pode vir a impactar negativamente a imagem da Companhia.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver

Ação Civil Pública nº 1004452-51.2020.8.26.0126
Juízo

1ª Vara Cível de Caraguatatuba

Instância

1ª Instância

Data de instauração

22/09/2020

Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos

Ministério Público x Módulo
ou

direitos

Mensalidade escolar

Principais fatos

Trata-se de Ação Civil Pública instaurada a partir de Inquérito Civil nº
14.0233.00000132/2020-1, este por sua vez, originado por denúncia
formulada por alguns alunos que pretendem a concessão de desconto no
valor das mensalidades escolares a partir de novembro/20 e durante o
período em que as aulas presenciais se encontrarem suspensas, em
decorrência da pandemia do Covid-19. Inicialmente, foi deferida a tutela
antecipada determinando a redução das mensalidades dos alunos da
universidade em 30% sobre o valor normal, enquanto perdurar a pandemia
de COVID-19. Em face desta decisão, foi interposto Agravo de Instrumento,
onde o Relator do processo concedeu efeito ativo suspensivo ao recurso para
sustar a decisão agravada, suspendendo a tutela antecipada concedida.
Atualmente o feito originário encontra-se na fase de produção de provas e o
Agravo de Instrumento o julgamento do mérito.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda, poderá ser determinada a aplicação do desconto de 30%
nas mensalidades escolares a todos os alunos da instituição enquanto
perdurar a pandemia. Valor a ser apurado.

Valor provisionado
provisão

Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a
Companhia apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

se

houver
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4.3.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3
Em 30 de setembro de 2020, o valor total envolvido nos processos com risco remoto, possível e
provável descritos no item 4.3 deste Formulário de Referência era de R$201.161 mil, dos quais
R$26.920 mil foram provisionados.
As provisões da Companhia são registradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e IFRS, sendo constituída provisão para os processos com provável futuro desembolso de caixa,
conforme avaliação da Companhia, assessorada por seus consultores jurídicos.
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Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias
sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos, em que a Companhia ou suas
controladas sejam partes e cujas partes contrárias sejam seus administradores ou exadministradores, controladores ou ex-controladores, ou seus investidores ou de suas controladas.
4.4.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4
Não há valores provisionados considerando que não há processos descritos.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
Processo CMA nº 38/2019/SEC1
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores,
bens
envolvidos
Principais fatos

ou

direitos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo
Valor provisionado se houver
provisão

Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá
N/A
31/05/2019
Autora: A. F. P. M. da F.
Ré: SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A.
Processo sigiloso.
Valor da causa atualizado: R$20. 840.415,71
Trata-se de arbitragem instaurada em face da SECID na qual se discute o
pagamento do preço acordado em contrato decorrente da alienação das quotas
da autora para a SECID e a título de cré ditos de recompra do FIES.
Remota
Em caso de perda, a SECID será condenada ao pagamento dos valores
envolvidos atualizados descritos acima.
Não aplicável. A Companhia realiza provisão apenas de passivos com perda
provável.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e
relevantes em conjunto
Processos tributários
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia e suas controladas figuravam como parte em processos
conexos, no valor total de R$ 317.433 mil, os quais versam, principalmente, sobre os seguintes
temas: imunidade e isenção; contribuições previdenciárias e ao Sistema S; PROIES e ISS.
Processos conexos de natureza Tributária
a. Natureza
Imunidade e isenção
b. Valores envolvidos
R$ 155.902.511,83
c. Análise do impacto em caso de Em caso de perda, a Companhia necessita recolher os valores devidamente
perda
atualizados, podendo sofrer eventuais constrições (protestos, execuções). Todos
esses fatos podem interferir diretamente na emissão das certidões da
Companhia.
d. Prática do emissor ou de sua As discussões conexas são decorrentes de suposta inobservância dos requisitos
controlada
que
causou
tal previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, os quais ensejam a perda do
reconhecimento da imunidade tributária e consequentemente o dever ao
contingência
pagamento dos impostos.
Processos conexos de natureza Tributária
a. Natureza
Contribuições Previdenciárias e ao Sistema S
b. Valores envolvidos
R$ 58.001.846,38
c. Análise do impacto em caso de Em caso de perda, a Companhia necessita recolher os valores devidamente
perda
atualizados, podendo sofrer eventuais constrições (protestos, execuções). Todos
esses fatos podem interferir diretamente na emissão das certidões da
Companhia.
d. Prática do emissor ou de sua Trata-se de ação interposta para discutir seu direito a limitação do teto da
controlada
que
causou
tal contribuição ao sistema S.
contingência
Processos conexos de natureza Tributária
a. Natureza
Execuções fiscais de débitos incluídos no PROIES e excluídos pelo poder
público sem justificativa.
b. Valores envolvidos
R$ 37.516.174,73
c. Análise do impacto em caso de Nas execuções fiscais relativas ao PROIES, a Companhia é cobrada por débitos
perda
de contribuições previdenciárias, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em
virtude do parcelamento realizado por força da tutela de urgência concedida em
30/11/2016 nos autos da Ação Declaratória nº 0004862-64.2016.4.03.6233, que
determinou a inclusão da Braz Cubas no PROIES. Caso a decisão final neste
processo seja desfavorável, ou por qualquer outro motivo a Braz Cubas seja
excluída do PROIES, a Companhia deverá realizar o pagamento do valor
pendente das obrigações tributárias atualizadas mais juros, multas e perda dos
descontos aplicáveis (por exemplo, descontos sobre o principal e penalidades
devidas). A exclusão do parcelamento pode interferir diretamente na emissão
das certidões da Companhia.
d. Prática do emissor ou de sua A controlada requereu a adesão ao parcelamento e como requisito apresentou
controlada
que
causou
tal seu plano de adimplemento, porém sem fundamento houve o indeferimento ao
contingência
pedido. Diante disso, judicialmente há busca pela homologação pelo
cumprimento dos requisitos legais à concessão do parcelamento. Os tributos
exigíveis até a homologação do PROIES, foram lançados em desfavor da
controlada pelo não adimplemento tempestivo.
Processos conexos de natureza Tributária
a. Natureza
ISS
b. Valores envolvidos
R$ 23.103.232,50
c. Análise do impacto em caso de Os débitos relativos ao ISS estão, em sua maioria, suspensos pela inclusão em
perda
parcelamento tributário. Caso a Companhia seja, por qualquer motivo, excluída
do programa de parcelamento, poderá ser exigido o pagamento do valor
pendente das obrigações tributárias atualizadas mais juros, multas e perda dos
descontos aplicáveis (por exemplo, descontos sobre o principal e penalidades
devidas).
Caso a decisão final nos demais processos – cujos débitos não foram inclusos
em parcelamento – seja desfavorável, a Companhia deverá recolher os valores
devidamente atualizados, podendo sofrer eventuais constrições (protestos,
execuções). Todos esses fatos podem interferir diretamente na emissão das
certidões da Companhia.
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d. Prática do emissor ou de sua
controlada
que
causou
tal
contingência

As discussões conexas são decorrentes de suposta inobservância dos requisitos
previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, os quais ensejam a perda do
reconhecimento da imunidade tributária e consequentemente o dever ao
pagamento dos impostos, divergência no entendimento da composição da base
de cálculo do ISS.

Processos conexos trabalhista
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia e suas controladas figuravam como parte em processos
conexos, os quais em versam, principalmente, sobre o pagamento de horas extras, férias não
gozadas, reconhecimento de vínculo empregatício e/ou de atividade de docência, equiparação
salarial, adicional noturno, intervalo intra e interjornada, diferenças de salário por redução de carga
horária de docentes e indenizações por não cumprimento de acordo coletivo, verbas rescisórias e
trabalhistas em geral, reajuste salarial e cobrança de parcelas, cujo valor total de risco é de
R$ 60.271 mil.
Processos conexos de natureza trabalhista
a. Natureza
Trabalhista
b. Valores
R$ 60.270.513,47
c. Análise do impacto em caso de perda
Impacto financeiro, a depender dos resultados de cada processo.
d. Prática do emissor ou de sua As discussões conexas são decorrentes de supostos não pagamentos ou
controlada que causou tal contingência
inexatidão no pagamento de horas extras, adicionais de função e
insalubridade aos funcionários.

Processos conexos cível
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia e suas controladas figuravam como parte em 347
processos conexos de natureza cível, os quais versam, principalmente, sobre pedidos de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas cobranças indevidas, bem como
alegação de vícios nos serviços prestados de natureza acadêmica e operacional; ações de obrigação
de fazer com o intuito de assegurar matrícula, transferência de universidade e emissão de diploma
de curso superior; pedidos de concessão de desconto na mensalidade de curso universitário,
inclusive pelos efeitos da covid-19 nas aulas universitárias, entre outros, especialmente relacionados
à própria prestação do serviço de ensino, com foco em direito do consumidor, cujo valor total de risco
é de R$ 8.103 mil.
Processos conexos de natureza cível
a. Natureza
b. Valores envolvidos
c. Análise do impacto em caso de perda
d. Prática do emissor ou de sua
controlada que causou tal contingência

Cível
R$ 8.103.289,039
O impacto é financeiro e depende do resultado de cada processo.
As discussões conexas são decorrentes de cobranças indevidas de taxas
cobradas dos consumidores, as quais já estariam contempladas na
prestação de serviços e indenização por falha na prestação de serviços por
alegações de cobranças indevidas, atraso na emissão dos documentos de
conclusão do curso.
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4.6.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.6
Os processos descritos no item 4.6, classificados com perda provável estão integralmente
contingenciado. Ademais, alguns dos processos conexos descritos também constam no item 4.3
deste formulário.
Em 30 de setembro de 2020, o valor total envolvido nos processos descritos no item 4.6 deste
Formulário de Referência foi de aproximadamente R$137.562 mil, dos quais R$801,7 mil estão
provisionados.
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4.7 - Outras contingências relevantes
A Companhia e suas controladas firmaram Termos de Ajuste de Conduta (“TAC”) de natureza cível
junto aos Ministérios Públicos Estaduais e Federal, os quais vêm cumprindo integralmente.
TACs de natureza cível
A Companhia e suas controladas firmaram TACs que objetivavam, principalmente, a alteração de
cláusulas anteriormente previstas nos contratos de prestação de serviços educacionais firmados com
os seus alunos. A Companhia e suas controladas alteraram os contratos de prestação de serviços
educacionais de acordo com o quanto acordado, não sofrendo qualquer autuação.
A Companhia apresenta a seguir os TACs que já foram assinados:
TAC N° 14.161.903/2014
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores,
bens
ou
envolvidos
Principais fatos

direitos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo

Valor provisionado
provisão

se

TAC N° 09/2010
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores,
bens
ou
envolvidos
Principais fatos

houver

se

TAC N° 51.161.1307/05-4
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores,
bens
ou
envolvidos
Principais fatos

Trata-se de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC por meio do qual a CSE
assumiu a obrigação de não fazer consistente em se abster de prever ou cobrar
clausula penal moratória que ultrapasse a 2% do valor da prestação vencida, à
título de mensalidade escolar.
Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o procedimento arquivado.
Em caso de descumprimento do TAC, a IES será compelida e efetuar o
pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00, desde o descumprimento
até a efetivação cessação da prática ilícita corrigida monetariamente segundo a
tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem prejuízo de outras
medidas cabíveis (individuais ou coletivas).
Não há valores provisionados para essa demanda.

houver

Ministério Público Federal
Encerrado
2010
MPF x SECID
Consumerista – Ajuste na divulgação acerca da atuação profissional do curso de
educação física.
Trata-se de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC através do qual a SECID se
comprometeu a inserir em seu site informações claras e adequadas sobre as
possibilidades de atuação profissional dos egressos de cursos de educação física por
ela ministrados, em conformidade com a legislação vigente. Deverá contar a seguinte
informação: "Há diferença na atuação profissional de licenciados e bacharelados em
Educação Física. Os licenciados, tendo concluído curso de duração mínima de três
anos, estão qualificados apenas para atuar como professores na educação física
(ensino fundamental e médio). Os bacharelados, depois de concluído curso de duração
mínima de quatro anos, poderão aturar exclusivamente em clubes esportivos,
academias de ginastica, como personal trainer e assemelhados, não podendo atuar
como professores na educação básica.
Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o procedimento arquivado.
Em caso de perda, será aplicada multa diária de R$ 5.000,00 até a satisfação
das obrigações assumidas, sem prejuízo da propositura de execução específica
das obrigações contidas no TAC.
Não há valores provisionados para essa demanda.

direitos

Promotoria de Justiça do Consumidor do Estado de São Paulo
Encerrado
2005
Ministério Público x SECID
Consumerista – Alteração contrato de prestação de serviços educacionais

direitos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo
Valor provisionado
provisão

Ministério Público de São Paulo
Administrativa – Encerrado
2014
Ministério Público x CSE
Consumerista – Ajuste cobrança Mensalidade vencida

Trata-se de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC através do qual a SECID se
compromete a modificar seu contrato de prestação de serviços educacionais, mais
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Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo
Valor provisionado se houver
provisão
TAC N° 51.161.652/04-9
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores,
bens
ou
envolvidos
Principais fatos

direitos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo
Valor provisionado se houver
provisão
TAC - Proc. Nº 2013/056230
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores, bens ou direitos
envolvidos
Principais fatos
Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo
Valor provisionado se houver
provisão

especificamente, a cláusula de desistência para alunos recém aprovados no
vestibular (manual do candidato) de modo a adequá-los as normas de defesa do
consumidor, a qual deverá conter a seguinte redação: "O cancelamento de
matrícula dos ingressantes deste processo seletivo poderá ocorrer: I. Por
solicitação do candidato, com devolução de 80% do valor pago no ato da matrícula,
protocolada até 2 dias antes do início das aulas (...)"
Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o procedimento arquivado.
Em caso de descumprimento do TAC, será aplicada multa de R$ 25.000,00, atualizado
monetariamente, para cada contrato firmado em desacordo com o TAC.
Não há valores provisionados para essa demanda.

Promotoria de Justiça do Consumidor do Estado de São Paulo
Encerrado
2004
Ministério Público – SECID
Consumerista – Alteração contrato de prestação de serviços educacionais
Trata-se de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC através do qual a SECID
se compromete a modificar seu contrato de prestação de serviços educacionais,
mais especificamente em acrescentar informação na clausula II, parágrafo 5º do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que passará a ter a seguinte
redação: "O prazo para pagamento de parcelas em atraso é de até 30 dias
contados a partir do último dia do vencimento, através de ficha compensação
bancária. Havendo atraso superior no pagamento de parcelas e eventualmente,
tendo a contratada se utilizado de Serviços advocatícios para a cobrança de
valores em aberto, o CONTRATANTE pagará honorários advocatícios
extrajudiciais em percentual não superior a 10% do valor total do débito nos
termos do art. 4º, 6º - III, 54, parágrafo 4º da lei 8.079/90 e art. 22 da Lei 8.906/94,
podendo ainda a CONTRATADA socorrer-se de todos os meios legais
necessários à satisfação de seus direitos."
Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o procedimento arquivado.
Em caso de descumprimento do TAC, será aplicada multa de R$ 25.000,00, atualizado
monetariamente, para cada contrato firmado em desacordo com o TAC.
Não há valores provisionados para essa demanda.

Prefeitura de João Pessoa
Encerrado
2013
Prefeitura x UNIPÊ
Consumerista – Acessibilidade
Trata-se de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, por meio do qual o UNIPÊ
assumiu a obrigação de realizar obras de acessibilidade em seu campus, sob
pena de aplicação de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Possível
Em caso de descumprimento, o UNIPÊ poderá ser multado no valor de R$
100.000,00, bem como estar sujeito a anulação dos alvarás já concedidos a
UNIPÊ referente à viabilidade da regularização, reforma e ampliação das
edificações do Instituto, além de sofrer uma Ação Civil Pública.
Não há valores provisionados para essa demanda.

Ação Civil Pública n° 0000860-24.2014.4.03.6100
Juízo
22ª VC do Foro da Comarca da Capital
Instância
Encerrado
Data de instauração
2014
Partes no processo
Ministério Público x CSE
Valores,
bens
ou
direitos Direito Consumerista – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
envolvidos
Principais fatos
Trata-se de Ação Civil Pública, por meio da qual foi firmado TAC através do qual
a CSE se obrigou a incluir em seu contrato de prestação de serviços
educacionais clausula que mencione, expressamente, o número mínimo de
alunos que, caso não atingido, lhe autorizará a exercer a prerrogativa de
extinguir/realocar a respectiva turma. Em caso de extinção de turma, deverá
avisar aos alunos no prazo máximo de até 30 dias corridos do início das aulas
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houver

da turma. Concessão de desconto de 50% sobre o valor total das mensalidades
até o final dos cursos a todos os alunos das turmas extintas/realocadas.
Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o processo arquivado.
Em caso de descumprimento do TAC, a IES poderá ser multada em
R$100.000,00 por cláusula descumprida, que poderá bem como pode vir a
impactar negativamente a imagem da Companhia.
Não há valores provisionados para essa demanda.

direitos

15ª Vara Cível de Curitiba/PR
Encerrado
2004
SMMA x Universidade Positivo
R$ 200.000,00

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo
Valor provisionado
provisão

se

TAC SMMA - Curitiba
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores,
bens
ou
envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo

Valor provisionado
provisão

se

houver

Trata-se de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado por meio da Ação
Civil Pública nº 0001386-08.2004.8.16.0001, por meio do qual a Universidade
Positivo comprometeu-se a algumas obrigações, dentre elas, aprovar junto a
SMMA um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) abordando a
recomposição florestal em APP a ser executada no local, bem como as espécies
nativas a serem plantadas, quantificação, localização e cronograma. Ressaltase que, em novembro de 2020 foi proferida sentença de extinção considerando
o cumprimento integral das obrigações assumidas pela ré, e julgou extinto o
cumprimento de sentença.
Para cumprimento do TAC e da sentença proferida pelo Poder Judiciário no
âmbito da ACP mencionada, a fim de realizar a regeneração da área equivalente
a 100 vezes a área de preservação permanente, a Universidade Positivo
apresentou à SMMA o Projeto e Regeneração de Área de Preservação
Permanente, no qual informa que o documento foi direcionado para
Planejamento de Paisagem, por se tratar de um ambiente inserido num contexto
urbanizado. O Projeto de Regeneração de Área de Preservação Permanente foi
aprovado pela SMMA e a Universidade Positivo executou as ações contidas nele.
Atualmente, os autos da ACP foram encaminhados ao Juiz para apreciação do
pedido de extinção da execução, em razão do cumprimento integral da obrigação
determinada em sentença.
Possível
Caso a reposição ambiental tenha sido considerada adequada, os impactos,
financeiro e reputacional, foram incorridos pela IES.
A perda é de responsabilidade dos Vendedores da Universidade Positivo,
conforme estabelecido no contrato de compra e venda celebrado no âmbito da
aquisição da IES.
Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a Companhia
apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

TACs de natureza trabalhista
A Companhia e suas controladas firmaram TACs de natureza trabalhista referente à inclusão de
pessoas com deficiência no ambiente de trabalho; ajustamento em contratos de estágios;
preenchimento de cotas PCD, dentre outros.
A Companhia apresenta a seguir os TACs que já foram assinados:
Inquérito Civil nº 004189.2017.02.000/7-108
Juízo
MPT 2ª Região
Instância
Administrativa
Data de instauração
16/05/2017
Partes no processo
MPT x SECID
Valores,
bens
ou
direitos Inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência
envolvidos
Principais fatos
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar eventual descumprimento da
cota de PCD prevista no art. 93, da Lei 8.213/91, intimando a SECID a apresentar
seu CAGED e indicar a quantidade de funcionários PCD's contratados.
Realizada a apuração, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta em
15/08/2017, posteriormente renovado em 14/05/2019, com prazo para
cumprimento de 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de aplicação de multa no
valor de R$1.000,00 (hum mil reais) para cada funcionário PCD faltante.
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Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo
Valor provisionado
provisão

se

houver

TAC 115/99
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores, bens ou direitos
envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo
Valor provisionado se houver
provisão

Possível
Em caso de perda, a IES deverá assinar Termo de Ajustamento de Conduta e
efetuar o pagamento de eventual multa, que poderá chegar ao patamar de
R$60.000,00 (sessenta mil reais), caso constatado que houve descumprimento
total.
Não há valores provisionados para essa demanda, pois não há valor de risco
envolvido. Ademais, ainda que houvesse risco de perda pecuniária, a Companhia
apenas provisiona processos cujo risco seja provável.

MPT 13ª Região
Encerrado
2019
MPT x UNIPÊ
Inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência.
Trata-se de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC no qual o UNIPÊ assumiu
a obrigação de contratar empregados deficientes e/ou beneficiários reabilitados,
calculados com base no total de seu quadro de empregados, objetivando a
adequação ao previsto no art. 93, da Lei nº 8.213/91. Em caso de dispensa,
comprometeu-se a contratar trabalhador em igual situação.
Remota
Em caso de descumprimento, o UNIPÊ poderá ser multado, bem como sofrer
uma Ação Civil Pública.
Não há valores provisionados para essa demanda.

Inquérito Civil n° 000152.2006.15.006/4-83 / TAC 104/2011
Juízo
Ministério Público do Trabalho da 15ª Região
Instância
Administrativa – Encerrado
Data de instauração
2006
Partes no processo
Ministério Público do Trabalho x ACEF
Valores,
bens
ou
direitos Ajustamento de Estágios não obrigatório – Prazo Indeterminado
envolvidos
Principais fatos
TAC celebrado para, dentre outras obrigações, que a IES indique no contrato de
estágio as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso,
à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e horário e calendário
escolar. Obriga-se a avaliar previamente as instalações da parte concedente do
estágio e sua adequação à formação social, profissional e cultural do educando.
Realize periodicamente avaliação das instalações, realizar relatórios das
atividades desenvolvidas pelos estagiários, fornecimento de termo de realização
do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos
e da avaliação de desempenho.
Chance de perda
Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o IC arquivado.
Análise do impacto em caso de Em caso de descumprimento, a IES sofrerá multa no valor de R$3.000,00 por
perda do processo
estagiário encontrado em situação irregular, bem como pode vir a impactar
negativamente a imagem da Companhia.
Valor provisionado se houver Não há valores provisionados para essa demanda.
provisão
Inquérito Civil n° 060.2011.15.006/8-82 / TAC 125.2011
Juízo
Ministério Público do Trabalho da 15ª Região
Instância
Administrativa – Encerrado
Data de instauração
2011
Partes no processo
Ministério Público do Trabalho x ACEF
Valores,
bens
ou
direitos Preenchimento de cota de PCD
envolvidos
Principais fatos
Trata-se de TAC celebrado obrigando a ACEF a efetuar a contratação de 61
(sessenta e um) empregados com necessidades especiais em observância a
cota legal, no prazo de 6 meses.
Chance de perda
Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o IC arquivado.
Análise do impacto em caso de Em caso de descumprimento do TAC, será aplicada multa de (i) R$3.000,00 por
perda do processo
cada vaga não preenchida por pessoa portadora de deficiência e pode vir a
impactar negativamente a imagem da Companhia, bem como (ii) R$500,00, por
não oficiar, mediante protocolo, nos locais onde existirem as vagas, informando
as exigências necessárias e indicação dos candidatos PCD.
Valor provisionado se houver Não há valores provisionados para essa demanda.
provisão
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Inquérito Civil n° 000400.2012.15.006/9 / TAC 135/2012
Juízo
Ministério Público do Trabalho da 15ª Região
Instância
Administrativo – Encerrado
Data de instauração
01/08/2012
Partes no processo
Ministério Público do Trabalho x ACEF
Valores,
bens
ou
direitos Ajuste de pagamento aos empregados
envolvidos
Principais fatos
Trata-se de TAC celebrado obrigando a ACEF a ajustar o pagamento de seus
funcionários, com a devida formalização do recibo.
Chance de perda
Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o IC arquivado.
Análise do impacto em caso de Em caso de descumprimento, a IES deverá efetuar pagamento de multa,
perda do processo
atualizada monetariamente, no valor de R$10.000,00, acrescida de R$500,00
por empregado prejudicado em cada cláusula descumprida, sem prejuízo das
medidas executórias perante a Justiça do Trabalho que podem vir a impactar
negativamente a imagem da Companhia.
Valor provisionado se houver Não há valores provisionados para essa demanda.
provisão
PA Mediação nº 000124.2009.15.000/0-03
Juízo
Procuradoria Geral do Trabalho 15ª Região
Instância
Administrativa – Encerrado
Data de instauração
2009
Partes no processo
Ministério Público do Trabalho x CEUNSP
Valores,
bens
ou
direitos Negociação sindical
envolvidos
Principais fatos
Trata-se de TAC celebrado através do qual a CEUNSP se obrigou (i) a formar
mesas de negociação ou conversação e (ii) atender as normas coletivas que
autorizam a atividade sindical nas instituições de ensino, interpretando-se com
razoabilidade o número de ingressos mensais, conforme a possibilidade de se
manter contato com todo o corpo docente.
Chance de perda
Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o procedimento arquivado.
Análise do impacto em caso de Em caso de descumprimento, a IES poderá ter contra ela ajuizada uma Ação
perda do processo
Civil Pública pelo Ministério Público do Trabalho e pode vir a impactar
negativamente a imagem da Companhia.
Valor provisionado se houver Não há valores provisionados para essa demanda.
provisão
Inquérito Civil n° 339/2014/TAC N° 23/2016
Juízo
Ministério Público do Trabalho da 10ª Região
Instância
Encerrado
Data de instauração
2014
Partes no processo
Ministério Público do Trabalho x UDF
Valores,
bens
ou
direitos Registro de preceptores como empregados
envolvidos
Principais fatos
UDF compromete-se a abster-se de contratar e manter trabalhadores na
condição de prestadores de serviços autônomos, para o exercício da função de
preceptor de curso de graduação, a qual deverá ser exercida por empregado
regularmente contratado, com o regime celetista.
Chance de perda
Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o procedimento arquivado.
Análise do impacto em caso de Em caso de descumprimento, será aplicada multa de R$1.000,00, por
perda do processo
trabalhador prejudicado e pode vir a impactar negativamente a imagem da
Companhia.
Valor provisionado se houver Não há valores provisionados para essa demanda.
provisão
Procedimento Preparatório n° 00891/2010/TAC N° 117/2010
Juízo
Ministério Público do Trabalho da 10ª Região
Instância
Encerrado
Data de instauração
2010
Partes no processo
Ministério Público do Trabalho x UDF
Valores,
bens
ou
direitos Assédio Moral
envolvidos
Principais fatos
A UDF compromete-se a não permitir, não tolerar e não submeter seus
empregados a situações que evidenciem assédio moral, causador de dano à
personalidade, à dignidade, à intimidade ou à integridade física e/ou psíquica dos
seus empregados, garantindo-lhes tratamento digno e compatível com sua
condição humana.
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Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo
Valor provisionado
provisão

se

houver

Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o procedimento arquivado.
Em caso de descumprimento, será aplicada multa de R$2.000,00, por
trabalhador prejudicado e pode vir a impactar negativamente a imagem da
Companhia.
Não há valores provisionados para essa demanda.

Inquérito Civil nº 004189.2017.02.000/7-108
Juízo
Ministério Público do Trabalho da 2ª Região
Instância
Encerrado
Data de instauração
2017
Partes no processo
Ministério Público do Trabalho x SECID
Valores,
bens
ou
direitos Contratação de PCDs.
envolvidos
Principais fatos
Trata-se de TAC através do qual a SECID se obrigou a efetuar a contratação de
funcionários PCDs para cumprimento da cota mínima – 5% da quantidade de
funcionários da SECID.
Chance de perda
Possível
Análise do impacto em caso de Em caso de descumprimento, a IES poderá ser multada no valor de R$1.000,00
perda do processo
por cada portador de deficiente faltante para o preenchimento da cota e pode vir
a impactar negativamente a imagem da Companhia.
Valor provisionado se houver Não há valores provisionados para essa demanda.
provisão
Inquérito Civil nº 000066.2007.04.006-3/TAC Nº 14/2006
Juízo
Ministério Público do Trabalho da 4ª Região
Instância
Encerrado
Data de instauração
2007
Partes no processo
Ministério Público do Trabalho x FSG
Valores,
bens
ou
direitos Registro de empregados
envolvidos
Principais fatos
Trata-se de TAC através do qual a FSG assumiu a obrigação de manter todos
seus empregados devidamente registrados, procedendo as anotações da CTPS
no modo e prazo legal, observando a efetiva data de admissão e desligamento
de cada empregado.
Chance de perda
Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o procedimento arquivado.
Análise do impacto em caso de Em caso de descumprimento do TAC, a FSG poderá ser multada no valor de
perda do processo
R$3.000,00 calculada em razão de cada oportunidade em que flagrado o
descumprimento do compromisso e pode vir a impactar negativamente a imagem
da Companhia.
Valor provisionado se houver Não há valores provisionados para essa demanda.
provisão
Procedimento Preparatório nº 001931.2003.02.000/5 TAC 40/2005
Juízo
Ministério Público do Trabalho
Instância
Encerrado
Data de instauração
2005
Partes no processo
Ministério Público do Trabalho x SECID
Valores,
bens
ou
direitos Trabalho cooperado
envolvidos
Principais fatos
Trata-se de TAC através do qual a SECID assumiu a obrigação de não celebrar
contrato com qualquer cooperativa que tenha por escopo a inserção de mão-deobra cooperada em suas atividades.
Chance de perda
Não aplicável, pois o TAC já foi assinado e o procedimento arquivado.
Análise do impacto em caso de Em caso de descumprimento, a SECID será multada em R$2.000,00, por
perda do processo
empregado que for encontrado trabalhando como cooperado e pode vir a
impactar negativamente a imagem da Companhia.
Valor provisionado se houver Não há valores provisionados para essa demanda.
provisão
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
(a)

restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(b)

restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(c)
hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores
mobiliários nessa situação
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(d)
hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na
subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários conversíveis
em ações, bem como das respectivas condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses em
que esse direito não é garantido, caso aplicável
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(e)

outras questões do interesse dos investidores

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
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5.1 - Descrição da política de gerenciamento de riscos
(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos

A Companhia adota uma Política de Gerenciamento de Riscos, a qual foi aprovada em reunião do
Conselho de Administração realizada em 5 de outubro de 2020 e reformulada em 11 de janeiro de
2021 e estabelece as diretrizes a serem observadas no processo do gerenciamento de riscos da
Companhia, de modo a identificar, avaliar, priorizar e tratar os riscos aos quais está sujeita.
A Política de Gerenciamento de Riscos pode ser acessada: (i) na sede da Companhia: junto à Diretoria
de Relações com Investidores; (ii) no website da Companhia (http://ri.cruzeirodosuleducacional.com.br/);
e (iii) no website da CVM (cvm.gov.br).
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

As políticas e práticas adotadas pela Companhia buscam a adequação às melhores práticas de
gerenciamento de riscos, controles internos e governança corporativa de forma a possibilitar a
identificação, avaliação, priorização e tratamento dos riscos para a perpetuidade dos negócios. A
Política de Gerenciamento de Riscos também descreve os procedimentos de comunicação interna
e as responsabilidades dos principais órgãos societários da Companhia.
(i)

riscos para os quais se busca proteção

A Companhia busca se proteger dos riscos citados no item 4.1 e outros, classificados conforme sua
natureza financeira, reputacional, regulatória, organizacional ou cibernética. A forma de proteção
mais adequada para cada um de tais riscos é por meio de políticas, normas e procedimentos, nas
quais são estabelecidas as atividades de controle cujo objetivo é garantir o cumprimento das
diretrizes determinadas pela Diretoria e Conselho de Administração para mitigar os Riscos à
realização dos objetivos da Companhia, sendo tais riscos priorizados, dentre outros critérios, de
acordo com a sua probabilidade de ocorrência e potencial impacto.
(ii)

instrumentos utilizados para proteção

Os riscos aplicáveis à Companhia são avaliados e priorizados de acordo com sua probabilidade e
impacto de sua eventual materialização, variáveis estas utilizadas no cálculo do valor absoluto da
severidade de cada risco.
Nossa Política de Gerenciamento de Riscos prevê que os instrumentos utilizados para proteção
contra os riscos devem considerar a severidade calculada e o apetite da Companhia aos mesmos,
sendo orientados à:
•

Evitar: descontinuidade das atividades que geram o risco.

•

Mitigar: adoção de controle (s) para reduzir a probabilidade e/ou o impacto dos riscos.

•

Compartilhar: redução da probabilidade e/ou do impacto dos riscos pela transferência ou
cessão de uma parte do risco.

•

Aceitar: nenhuma medida é adotada para mitigar a probabilidade e/ou o impacto do risco.

(iii)

estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

No âmbito da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, as funções de gerenciamento de
risco, no que concerne à estrutura organizacional e de responsabilidades utilizada pela Companhia,
são desenvolvidas pelo Conselho de Administração, Diretoria, Gerências e pela área de Compliance
e Controles Internos.
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O Conselho de Administração acompanha os assuntos de gerenciamento de Riscos, diretamente
por meio de relatórios disponibilizados pela administração da Companhia. É de responsabilidade do
Conselho de Administração: (i) definir o nível de apetite a riscos da Companhia; (ii) aprovar a Política
de Gerenciamento de Riscos da Companhia e suas futuras revisões; e (iii) avaliar se a Diretoria está
adotando os controles necessários para o gerenciamento dos riscos.
Compete à Diretoria: (i) implementar as estratégias e diretrizes da Companhia aprovadas pelo
Conselho de Administração; (ii) analisar a Política de Gerenciamento de Riscos, assim como
quaisquer revisões desta, submetendo-a(s) à aprovação do Conselho de Administração; (iii) validar
o relatório de consolidação de riscos da Companhia, reportando-o ao Conselho de Administração;
(iv) reavaliar periodicamente a adequação dos Controles da Companhia para o gerenciamento dos
Riscos, reportando tal análise ao Conselho de Administração; (v) aprovar a metodologia a ser
utilizada na condução do processo de gerenciamento de Riscos; (vi) acompanhar de forma
sistemática o gerenciamento de Riscos, assim como o estágio de realização das ações definidas
para mitigação dos Riscos; e (viii) aprovar o relatório de consolidação de riscos da Companhia,
preparado pela área de Compliance e Controles Internos, reportando-o ao Conselho de
Administração.
São atribuições das Gerências: (i) atuar diretamente no gerenciamento de riscos de sua área,
privilegiando: (a) a identificação; (b) avaliação; (c) tratamento; e (d) monitoramento; (ii) assegurar a
implementação dos planos de ação definidos para tratamento dos riscos; (iii) reportar à área de
Compliance e Controles Internos as informações relacionadas às suas atividades no gerenciamento
de riscos e de conformidade; (iv) comunicar à área de Compliance e Controles Internos
tempestivamente sobre riscos não identificados, sejam eles novos ou não; (v) aprovar as normas e
procedimentos que direcionem as ações individuais na implementação dos conceitos de
gerenciamento de riscos na sua área de atuação, a fim de assegurar que as respostas aos riscos
sejam executadas; e (vi) detalhar o plano de ação, alinhá-lo com a área de Compliance e Controles
Internos e implantá-lo segundo a prioridade nele definida.
A área de Compliance e Controles Internos é responsável por: (i) definir as responsabilidades
relacionadas às atividades de gestão de riscos, assim como alçadas de aprovações e escopos de
atuação; (ii) elaboração, revisão, divulgação e monitoramento das Políticas de Compliance; (iii)
preparar relatórios periódicos de consolidação dos riscos da Companhia e submetê-los à Diretoria;
(iii) apoiar os gestores de processo na definição dos planos de ação necessários para tratamento
dos riscos e assegurar a implementação dos planos de ação; (iv) reportar ao Comitê de Auditoria, de
modo transparente, as informações relacionadas às suas atividades de gerenciamento de riscos; e
(v) liderar os trabalhos de auditoria interna para detecção de riscos e para monitoramento da eficácia
dos controles internos para mitigar tais riscos.
O Comitê de Auditoria Estatutário é responsável por: (i) recomendar a inclusão, avaliação e
priorização na Matriz de Riscos da Companhia; (ii) recomendar ao Conselho de Administração da
Companhia na avaliação de políticas, limites de Riscos e planos de ação; (iii) monitorar o
cumprimento desta Política e avaliar a performance frente aos Limites de Risco aprovados;
(iv) avaliar a efetividade do modelo de gestão de Riscos e sugerir aprimoramentos no processo,
apontando as causas e responsabilidades; (v) elaborar, anualmente, relatório resumido
contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos, destacando as
recomendações feitas ao Conselho de Administração; (vi) acompanhar as atividades da área de
Auditoria Interna da Companhia; (vii) avaliar, anualmente, se a estrutura da área de Auditoria Interna
e seu orçamento são suficientes ao desempenho de suas funções; e (viii) avaliar e monitorar as
exposições de Risco da Companhia.
O Comitê de Auditoria Interno é responsável por: (i) prover avaliações sobre a eficácia da
governança, do gerenciamento de Riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a primeira
e a segunda linhas de defesa alcançam os objetivos de gerenciamento de Riscos e controle; (ii) aferir
a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento de Riscos, controle e governança;
(iii) examinar o sistema de controles internos, provendo ao Comitê de Auditoria uma avaliação sobre
sua efetividade; e (iv) assessorar o Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria,
monitorando, examinando, avaliando, informando e recomendando melhorias de adequação no
ambiente interno.
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As atividades de controle são desempenhadas em todos os níveis da Companhia e em vários
estágios dentro dos processos corporativos. As áreas que compõem a estrutura de gerenciamento
de riscos estão ilustradas na imagem abaixo:

(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
O gerenciamento de riscos na Companhia pressupõe um conjunto de atividades contínuas e
integradas, apoiadas numa estrutura que abarca diversas áreas da Companhia. Nesse sentido,
conforme as competências indicadas neste item 5.1, a estrutura operacional de controles internos
desenvolvida na Companhia permite monitorar e avaliar periodicamente os principais riscos
relacionados aos seus negócios e os impactos possíveis nas operações ou nas demonstrações
financeiras. A Companhia entende que a estrutura organizacional e controles internos estabelecida
até a data de apresentação deste Formulário de Referência se mostrou adequada do objetivo
estabelecido na Política de Gerenciamento de riscos e para mitigar ou controlar os riscos aos quais
a Companhia está exposta.
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado
(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia não adota uma política específica de gerenciamento de riscos de mercado, no entanto,
a Companhia possui uma Política de Gerenciamento de Riscos, aprovada em 05 de outubro de 2020
pelo Conselho de Administração e reformulada em 11 de janeiro de 2021 e descrita no item 5.1 deste
Formulário de Referência, a qual traz o processo de gerenciamento de riscos da Companhia de uma
maneira geral.
A Política de Gerenciamento de Riscos (a) pode ser acessada: (i) na sede da Companhia: junto à
Diretoria
de
Relações
com
Investidores;
e
(ii)
no
website
da
Companhia
(http://ri.cruzeirodosuleducacional.com.br//); e (b) quando do deferimento, pela CVM, do pedido de
registro de companhia aberta, na categoria “A”, poderá ser acessada no website da CVM
(cvm.gov.br).
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia está exposta a eventuais prejuízos devido à variação em operações que envolvam
flutuações nas taxas de juros, no entanto, a Companhia acredita que, na data de apresentação deste
Formulário de Referência, tais variações não têm efeito material direto sobre os seus negócios, não
possuindo, desta forma, mecanismos para se proteger deste risco de mercado.
(i)

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não busca proteção para quaisquer riscos de
mercado.
(ii)

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Não aplicável, uma vez que a Companhia não adota estratégia específica de proteção patrimonial
(hedge).
(iii)

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Não aplicável, uma vez que a Companhia não faz uso de operações envolvendo instrumentos
financeiros derivativos.
(iv)

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Companhia está exposta a determinados riscos de mercado resultantes do curso normal de seus
negócios, incluindo variações nas taxas de juros e taxas de inflação. Entretanto, a Companhia
acompanha frequentemente os principais índices que medem a inflação no País e os compara com
os reajustes aplicados nas mensalidades escolares de seus alunos, de modo a compensar os
aumentos que temos em nossos custos.
Tendo em vista a natureza das atividades da Companhia, a administração entende que, atualmente,
não há necessidade de gerenciamento de riscos para nenhum outro tipo de risco porque, na
avaliação de seus administradores, tais riscos de mercado não influenciam diretamente as atividades
da Companhia e não representam impactos negativos em seus resultados.
(v)
se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos.
A Companhia não faz uso de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos, uma vez
que na avaliação de seus administradores a Companhia não está exposta a riscos que justificariam
operações de tal natureza.
(vi)

a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado
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O Comitê de Auditoria é o órgão de assessoramento do Conselho de Administração responsável por
zelar pela eficácia do controle de gerenciamento de riscos de mercado da Companhia, quando
aplicável, por meio do (i) acompanhamento da evolução e atualização do mapeamento de riscos; (ii)
acompanhamento de todas as etapas do processo de gerenciamento de riscos; (iii) habilitação de
pessoal na capacidade de identificar, antecipar, mensurar, monitorar e, se for o caso, mitigar riscos;
(iv) entre outros.
Para mais informações sobre o Comitê de Auditoria da Companhia, ver item 12.1 deste Formulário
de Referência.
(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
Tendo em vista a natureza de suas atividades, a administração da Companhia entende que,
atualmente, não há necessidade de gerenciamento de riscos para nenhum tipo de risco porque, na
avaliação de seus administradores, tais riscos de mercado não influenciam diretamente as atividades
da Companhia e não representam impactos negativos em seus resultados.
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5.3 - Descrição controles internos
(a)
grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências
adotadas para corrigi-las
Os Diretores da Companhia acreditam na eficiência dos procedimentos e controles internos adotados
para assegurar a qualidade, precisão e confiabilidade das demonstrações financeiras da Companhia.
Por essa razão, as demonstrações financeiras da Companhia apresentam adequadamente o
resultado de suas operações e sua situação patrimonial e financeira nas respectivas datas. Ainda,
os Diretores não identificaram quaisquer tipos de imperfeições que possam comprometer as
demonstrações financeiras da Companhia. O processo de preparação das demonstrações
financeiras da Companhia segue rigoroso controle, sendo controles internos, os quais garantem a
confiabilidade na preparação das demonstrações financeiras da Companhia e as mantém livre de
distorções significativas. A Diretoria possui compromisso contínuo em implementar melhorias em
seus processos internos, contudo, entende como adequados e eficazes os atuais controles
existentes.
(b)

estruturas organizacionais envolvidas

A Companhia possui estrutura composta por 3 departamentos específicos envolvidos no
gerenciamento de controles internos, quais sejam a Auditoria Interna e Conformidade, a
Controladoria e o Departamento de Projetos e Processos. Estes departamentos possuem objetivo
direto de acompanhar as áreas de negócio, assessorando a Diretoria e o Conselho de Administração
na identificação, implementação e revisão de processos e procedimentos, controles internos,
melhores práticas de mercado, e o cumprimento da legislação, normas externas e internas, e os
procedimentos estabelecidos.
A Auditoria Interna e Conformidade, e a Controladoria acompanham diretamente e são responsáveis
por auditar os processos financeiros e da exatidão das demonstrações financeiras e contábeis da
Companhia.
O Departamento de Projetos e Processos, auxilia todas as áreas da Companhia a desenvolverem,
implementarem e revisarem os processos e procedimentos internos, garantindo eficiência e que
estejam em conformidade com as diretrizes da Companhia.
Os controles internos aplicáveis à Companhia possuem a finalidade de garantir e aumentar o grau
de exatidão e confiabilidade das demonstrações financeiras, para os fins de refletirem
adequadamente a posição financeira e patrimonial da Companhia.
(c)
forma de supervisão da eficiência dos controles internas pela administração da
Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
As deficiências de controles identificadas em trabalhos de auditoria, seja interna ou externa, são
consolidados pelos departamentos de Auditoria Interna e Conformidade e de Controladoria, bem
como pela contabilidade da Companhia e apresentadas à Diretoria, responsável pela validação do
relatório de consolidação, o qual, após tal validação, é reportado ao Conselho de Administração.
(d)
deficiências e recomendações sobre os controles internos presente no relatório do
auditor independente
1) O relatório circunstanciado mais recente foi emitido, em 30 de outubro de 2020, pelos auditores
independentes da Companhia, em conexão com o exame das demonstrações financeiras
intermediárias da Companhia em 30 de junho e 30 de setembro de 2020. Segue abaixo a descrição
da deficiência classificada como significativa pelos auditores independentes no referido relatório
circunstanciado:
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Ausência de registro e monitoramento tempestivo das bonificações especiais da
administração
Durante os trabalhos de setembro de 2020, os auditores independentes observaram a inexistência
de bonificações especiais relacionadas a acordos de não competição e a eventos de liquidez
(remuneração variável e de retenção) as quais não vinham sendo tempestivamente avaliadas pela
Companhia. Tais aspectos foram avaliados com a emissão do relatório de 30 de setembro de 2020,
tendo sido efetuados os ajustes aplicáveis pela administração em conexão com a emissão do
mesmo. Na avaliação dos auditores independentes esta é uma deficiência significativa, uma vez que
a ausência deste monitoramento por parte da administração pode gerar impactos relevantes nas
demonstrações financeiras da Companhia pela ausência de registro e/ou atualização da mensuração
dessas estimativas da administração.
Nesse sentido, os auditores independentes recomendaram os respectivos ajustes contábeis e de
demonstração financeira, bem como o monitoramento de qualquer bônus existente na Companhia
tempestivamente, no mínimo, a cada fechamento de relatório financeiro.
2) O relatório circunstanciado, com relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, foi
emitido, em 30 de maio de 2020, pelos auditores independentes da Companhia e apontou
deficiências significativas em relação aos controles internos que podem gerar impactos negativos
nas atividades da Companhia, com o objetivo de determinar a natureza, período e extensão da
aplicação dos procedimentos de auditoria, mas não para fins de expressar uma opinião específica
sobre esses controles internos. As deficiências classificadas como significativa pelos auditores
independentes no relatório circunstanciado foram:
Controle e monitoramento sobre covenants financeiros
Durante os procedimentos de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi identificado pelos auditores independentes que a
Companhia não realizou a análise tempestiva dos covenants financeiros existentes em contratos de
empréstimos, financiamentos e debêntures, bem como não obteve a formalização tempestiva dos
waivers junto aos debenturistas.
A falta da formalização do waiver dentro do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, impôs a
necessidade reclassificação das debêntures mantidas pela Companhia em 31 de dezembro de 2019,
do longo para o curto prazo, no valor de R$655,5 milhões, bem como desencadeou a necessidade
da preparação de divulgações adicionais nas demonstrações financeiras em seu contexto
operacional e, consequente, envolvimento e esforço maior da administração, departamento jurídico,
tesouraria, controladoria e prestadores de serviços na finalização dessas demonstrações financeiras
tanto para levantamento como para a revisão de documentos e informações adicionais.
A Companhia possui controles desenhados para acompanhamento mensal dos covenants,
entretanto, durante as análises dos auditores independentes ficou constatado que tais controles não
são executados de forma adequada, tendo em vista que a Companhia não formalizou os waivers
com antecedência dado que o cálculo da dívida líquida passou a ser impactado pelo efeito da adoção
do CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019.
(e)
comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
Os Diretores da Companhia avaliaram a deficiência significativa apontada pelos auditores
independentes da Companhia e, em estrito compromisso com a constante melhoria de seus
controles, a Companhia elaborou plano de ação destinado a mitigar a deficiência significativa
apontada, conforme descrito abaixo.
Com base na deficiência significativa apontada pelos auditores independentes a administração
implementou controles para monitoramento mensal das referidas bonificações. Este processo será
de responsabilidade do jurídico da Companhia, com comunicação com as áreas de planejamento,
contábil/fiscal e de recursos humanos.
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Os Diretores entendem que tal plano de ação é suficiente para endereçar a recomendação dos
auditores independentes na medida em que a Companhia conseguirá realizar o monitoramento
recomendado pelos auditores independentes, de forma realizar o registro de tais bonificações nas
demonstrações financeiras da Companhia.
Adicionalmente, com base na deficiência significativa apontada pelo auditor independente em
conexão com as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o
departamento financeiro da Companhia passou a realizar o acompanhamento mensal dos covenants
juntamente com a controladoria e a contabilidade. A área financeira possui todos os controles que
indicam a necessidade ou não da solicitação do waiver e a partir de 2020 passou a liderar o processo
de tomada de decisão, calculando os covenants considerando as estimativas de resultado da
Companhia para o exercício em referência. Com tal indicador, a Companhia passou a deter
previamente a estimativa dos covenants da dívida líquida/EBITDA e, com antecedência, poderá, se
necessário, requerer waiver.
Os Diretores entendem que tais planos de ação são suficientes para endereçar as recomendações
dos auditores independentes na medida em que a Companhia conseguirá antecipar a análise de
possível futura necessidade de waiver e tomar as providências junto aos debenturistas e que, por
esta razão, as deficiências reportadas sendo mitigadas passam a não apresentar potencial de
distorções de magnitude relevante nas atividades da Companhia e, consequentemente, nas suas
demonstrações financeiras.
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5.4 - Mecanismos e procedimentos internos de integridade
(a)
regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública
(i)
principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao
perfil e riscos identificados pelo emissor
A Gerência de Auditoria Interna e Compliance atua proativamente na detecção de eventuais
irregularidades por meio de auditorias internas e revisões de processos com foco em controles
internos, realizadas no decorrer do ano com suas priorizações determinadas por metodologia própria
conforme Plano Anual de Auditoria e Compliance. Estas abordagens permitem, por meio de testes
de controles e testes substantivos, identificar eventuais não conformidades que possam impactar a
Companhia. A detecção também pode se dar de forma reativa por meio de relato recebido via nosso
Canal de Denúncias e posterior investigação. Com o objetivo de sanar as não conformidades
identificadas nesses trabalhos, são gerados planos de ações orientados a remediar deficiências
processuais que permitiram a não conformidade (causa raiz). Os resultados dos trabalhos são
apresentados trimestralmente a Diretoria e Conselho de Administração, que pode sugerir
reavaliações a adaptação de práticas e metodologias adotadas.
(ii)
a estrutura organizacional envolvida no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade
A Companhia possui mecanismos e procedimentos orientados a prevenir, detectar e sanar eventuais
irregularidades praticadas no âmbito de atuação. A Companhia atua por meio de suas 3 células:

(iii)

•

Gestão de Riscos e Controles Internos: é responsável por atuar como facilitadora na
identificação e gestão dos riscos aos quais a Companhia está exposta e estabelecer, em
conjunto com as áreas de negócios, ações de remediação para mitigá-los.

•

Compliance: Desempenha atividades de caráter preventivo, normativo, educativo e
consultivo. Responsável por disseminar a cultura ética e os valores da Companhia,
auxiliando todas as Instituições e colaboradores do Grupo a atuarem de forma integra e em
conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.

•

Auditoria Interna: Fornece avaliação independente por meio de testes estratégicos e
objetivos com base na gestão de riscos da Companhia.
código de ética ou de conduta

A Companhia possui Código de Conduta, devidamente atualizado e aprovado em 31 de agosto 2020
pelo Conselho de Administração, além de estar disponibilizado no website da Companhia
(http://ri.cruzeirodosuleducacional.com.br/).
O Código de Conduta define as responsabilidades da Companhia, compreendendo, ainda, todas as
sociedades em que a Companhia detenha participação societária, bem como sociedades que
controlem a Companhia, possuindo como finalidade: (i) estabelecer e formalizar diretrizes que
possam proporcionar orientação nas decisões e condutas cotidianas, de forma a ajudar que todos
atuem de forma íntegra e alinhada aos valores da Companhia e da legislação vigente; (ii) reiterar e
reforçar o compromisso com a transparência, integridade, bem como o objetivo de oferecer um
ambiente ético e saudável a seus colaboradores; e (iii) fornecer referência para a análise e
mensuração de medidas disciplinares para eventuais violações das diretrizes previstas no Código de
Conduta.
O Código de Conduta se aplica a todos os acionistas, sócios, diretores, administradores,
conselheiros, colaboradores e terceiros que possuam vínculo com a Companhia, os quais devem
cumprir integralmente as diretrizes estabelecidas, independentemente de seu nível hierárquico ou
área de atuação.
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A Companhia através da Auditoria Interna e Conformidade promove, de acordo com calendário
anual, treinamentos obrigatórios a todos os sócios, diretores, administradores, conselheiros,
colaboradores e terceiros da Cruzeiro do Sul Educacional, sobre: (i) legislação societária e de
mercado de capitais; (ii) divulgação de informações; (iii) controle interno; (iv) o próprio Código de
Conduta; (v) Lei Brasileira Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada);
e (vi) demais temas relacionados às atividades da Companhia.
Os treinamentos realizados ocorrem sempre que há mudança legislativa ou de entendimento,
denúncia relacionada ao tema e ainda, anualmente de acordo com a análise dos riscos aos quais a
Companhia está exposta, realiza 1 (um) treinamento anual.
Todos os destinatários do Código de Conduta, independentemente do seu nível hierárquico,
possuem o dever de cumprir as diretrizes aqui estabelecidas, sob pena de aplicação das seguintes
medidas disciplinares, de acordo com o nível da violação cometida: (i) advertência verbal;
(ii) advertência por escrito; (iii) suspensão; (iv) encerramento do vínculo empregatício ou comercial;
ou (v) encerramento do vínculo empregatício por justa causa.
A definição das medidas disciplinares a serem aplicadas será realizada de acordo com critérios justos
e coerentes, levando-se em consideração, entre outros: (i) gravidade da infração; (ii) impacto
ocasionado à Cruzeiro do Sul Educacional; (iii) reincidência; e (iv) histórico profissional do infrator.
Se o descumprimento do Código de Conduta, normas e demais políticas internas também implicarem
na violação de determinadas leis, a situação poderá ser compartilhada com as autoridades
competentes, acarretando outras formas de punição nas esferas cíveis, administrativas e penais.
(b)

canal de denúncia

A Companhia possui canal de denúncia gerido por empresa terceira especializada, responsável pelo
recebimento das denúncias registradas no canal, que permite o contato direto dos colaboradores,
fornecedores e parceiros de negócio ou terceiros para o reporte de condutas antiéticas, ilegais, e/ou
contrárias às políticas internas e valores da Companhia, compreendendo, ainda, todas as sociedades
e companhias em que a Companhia detenha participação societária, bem como sociedades e
companhias que controlem a Companhia, desde que realizado de boa-fé.
O canal de denúncias da Cruzeiro do Sul Educacional, denominado Canal Seguro, é um meio de
comunicação seguro, sigiloso e anônimo, que pode ser acessado: (i) de forma on-line, no website:
(https://www.contatoseguro.com.br/cruzeiroeducacional); e (ii) por meio do hotline: 0800 900 9393
(ambos 24 horas por dia).
Os relatos são avaliados, apurados e respondidos individualmente, pela Auditoria Interna e
Conformidade, com o mais absoluto sigilo, de modo a garantir o anonimato e a devida proteção do
denunciante contra possíveis retaliações, as quais são totalmente repudiadas pela Companhia. Atos
de retaliação devem ser imediatamente relatados e, se apurada a sua ocorrência, resultarão na
aplicação de medidas disciplinares pela Companhia contra o retaliador.
(c)
procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias
visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares
A administração da Companhia realiza análises e a avaliações detalhadas (due diligence) de
informações financeiras, contábeis, fiscais, previdenciárias, imobiliárias e legais previamente antes
de processos de fusões, aquisições e estruturações societárias.
(d)
razões pelas quais o emissor não adotou regras, políticas, procedimentos ou práticas
para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública
Não aplicável, tendo em vista que, conforme acima descrito, a Companhia adota regras, políticas,
procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados
contra a administração pública.
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5.5 - Alterações significativas
COVID-19
Após declarada pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”) como uma Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional (“ESPII”), diversos Entes Públicos, passaram a emitir diversas
recomendações para impedir a disseminação progressiva da infecção por COVID-19.
No Brasil, por exemplo, foi sancionada e publicada a Lei 13.979/20, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da pandemia, a qual foi regulamentada pela Portaria MS nº 356, sendo inclusive
declarado o estado de calamidade pública por meio do Decreto Legislativo nº 6/2020, que traz
impactos na gestão fiscal do Brasil.
Os demais órgãos da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, estão
constantemente atualizando suas recomendações e determinações, inclusive envolvendo o
impedimento de determinadas atividades, fechamento de espaços físicos, restrição para locomoção
e para atividades em grupo, o que afeta diretamente as atividades desenvolvidas pela Companhia.
Tal situação excepcional, extraordinária e imprevisível, é capaz de afetar e modificar inclusive as
relações contratuais da Companhia então vigentes, no esteio da teoria da imprevisão, ocorrência de
clara hipótese de força maior, determinando alteração no estado de fato contemporâneo à
celebração do contrato, implicando no desiquilíbrio econômico entre as partes contratantes ou até
mesmo gerando eventual impossibilidade de cumprimento de obrigações então avençadas.
Diante de tais institutos, a Companhia pode ser compelida a revisar condições comerciais com seus
clientes. O impacto da pandemia da COVID-19 também pode precipitar ou agravar os outros riscos
discutidos neste Formulário de Referência. Nesta data, a Companhia não pode prever os efeitos
futuros da pandemia de COVID-19 em seus demais riscos.
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5.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 5.
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Data de Constituição do Emissor

09/07/1970

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

09/02/2021
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6.3 - Breve histórico
Em 1965, ocorreu a fundação do Colégio Cruzeiro do Sul, na capital do Estado de São Paulo, por
um grupo de jovens professores recém-formados, em duas salas emprestadas nos fundos de uma
igreja com a oferta de cursos preparatórios, visando o ingresso no nível Ginasial da escola pública,
cujo processo de seleção era rigoroso e concorrido.
A Companhia foi constituída em 1970, pelo mesmo grupo de professores que havia criado o Colégio
Cruzeiro do Sul, na capital do Estado de São Paulo. Em 1972, foi criada a Faculdade Cruzeiro do
Sul, que oferecia cursos de ensino superior, foi iniciada a construção do primeiro prédio próprio. Na
década de 80, ocorreu a instalação do ensino fundamental e educação infantil no Colégio Cruzeiro
do Sul e a ampliação da oferta de cursos superiores pela Faculdade Cruzeiro do Sul.
Mais tarde, em 1993, por meio da Portaria Ministerial nº 893, publicada no Diário Oficial da União,
de 25 de junho de 1993, a Companhia foi credenciada junto ao Ministério da Educação e
Cultura (“MEC”), iniciando suas atividades como Universidade Cruzeiro do Sul.
Com foco no futuro e buscando soluções tecnológica, em 1997, a Companhia iniciou pesquisas sobre
educação a distância e a utilização das novas tecnologias da informação no ensino. Posteriormente,
realizou os primeiros testes com ambientes virtuais de aprendizagem. Em 2000, a Companhia
implementou o Núcleo de Educação à Distância e, em 2006, foi criada a sua primeira plataforma de
educação à distância.
Em 2001, na busca pela excelência e na perpetuação da instituição, ocorreu a profissionalização da
Reitoria e da Pró-Reitoria.
Em 2007, a Companhia iniciou seu projeto de expansão e fortalecimento da marca Cruzeiro do Sul,
ao adquirir a totalidade das quotas de emissão da Sociedade Empresária de Ensino Superior do
Litoral Norte Ltda., sociedade mantenedora do Centro Universitário Módulo, tradicional instituição de
ensino do litoral norte do Estado de São Paulo. Constituído em 1988, o Módulo possui um campus
com infraestrutura para atender seus alunos na cidade de Caraguatatuba.
Dando continuidade à expansão, em 31 de março de 2008, a Companhia adquiriu a totalidade das
quotas de emissão do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda., sociedade mantenedora
do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF, constituída em 1998, a primeira instituição
particular de ensino superior de Brasília a oferecer cursos de graduação, pós-graduação e extensão.
No início de agosto de 2011, a Companhia iniciou uma reorganização societária, visando a sua
transformação para sociedade com fins lucrativos e captação de recursos para investir em suas
atividades.
Em 1º de fevereiro de 2012, a Companhia recebeu aumento de capital e entrada de novo sócio, a
Astic ED Participações S.A. (“Astic”), que passou a deter 36,45% do capital social da Companhia,
participação acionária posteriormente transferida à Actis ED Fundo de Investimento em
Participações.
Em 31 de julho de 2012, a Companhia adquiriu a SECID – Sociedade Educacional Cidade de Paulo
Ltda., sociedade mantenedora da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, constituída em 1971
com importante trajetória, campi com clínicas e laboratórios equipados com aparelhos de alta
tecnologia e um corpo docente qualificado, além de oferecer mais de 60 cursos de graduação,
graduação tecnológica e pós-graduação.
Ainda em 2012, a Companhia obteve o recredenciamento pelo MEC como universidade, além de
obter a autorização para oferecer cursos de graduação à distância.
Em 17 de junho de 2013, a Companhia adquiriu 100% das ações de emissão da ACEF S.A.,
sociedade mantenedora da Universidade de Franca - UNIFRAN e do Instituto Francano de Ensino
Alto Padrão - Colégio Alto Padrão, constituída 1970, ambos com anos tradição no ensino no interior
do Estado de São Paulo.
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Dando prosseguimento ao seu projeto de expansão e fortalecimento, a Companhia, em 5 de março
de 2015, por meio da controlada Sociedade Empresária de Ensino Superior do Litoral Norte Ltda.,
adquiriu a totalidade das quotas do Instituto de Ensino São Sebastião Ltda., sociedade mantenedora
da Faculdade São Sebastião – FASS e da Faculdade Caraguá – FAC; e do Colégio São Sebastião
– Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda., sociedade mantenedora do Colégio S. Sebastião
Centro (antigo Colégio Objetivo São Sebastião – Centro). A Faculdade São Sebastião - FASS, a
Faculdade Caraguá – FAC e o Colégio S. Sebastião – Centro, constituídas em 2001, destacam-se
por sua tradição e marca consolidada no litoral norte do Estado São Paulo.
Em 23 de dezembro de 2015, com o objetivo de consolidar a atuação no interior do Estado de São
Paulo, a Companhia, por meio da controlada ACEF S.A., adquiriu a totalidade das quotas da
Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio Ltda., constituída em 1971 com
estabelecimentos presenciais nas cidades de Salto e Itu, interior de São Paulo, e mantenedora do
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, do Colégio CEUNSP Salto (antigo Colégio
Objetivo Salto) e do Colégio CEUNSP Itu (antigo Colégio Objetivo Itu).
Adicionalmente, (i) em 20 de janeiro de 2017, foi celebrado contrato por meio do qual a Actis ED Fundo de
Investimento em Participações e acionistas minoritários da Companhia, detentores de 40,46% do capital
social da Companhia, comprometeram-se a transferir a totalidade dessas ações para Archy, LLC; e (ii) em
16 de março de 2017, foi celebrado contrato por meio do qual o Fundo de Investimento em Participações
Alfa 7 Mutiestratégia e a D2HFP Fundo de Investimento em Participações Mutiestratégia, se
comprometeram a transferir para Archy, LLC, ações representativas de 1,5% do capital social da
Companhia, resultando em um montante total de ações equivalentes a 3% ações do capital social da
Companhia. A Archy, LLC transferiu os direitos e obrigações dos referidos contratos para a Cruze
Participações S.A., sociedade anônima com sede no Brasil, na capital do Estado de São Paulo,
administrada e controlada por uma afiliada do GIC Private Limited (“GIC”). Assim, as ações detidas por tais
acionistas da Companhia foram transferidas diretamente para a Cruze Participações S.A. Posteriormente,
em 2018, as referidas ações foram transferidas da Cruze Participações S.A. para a Archy, LLC.
A Archy, LLC compartilha o poder de voto e o poder de alienar as ações que detém na Companhia
com a GIC Special Investments Pte. Ltd. (“GIC SI”) e o GIC, ambas sociedades de responsabilidade
limitada constituídas em Cingapura. A GIC SI é integralmente detida pelo GIC e é o braço de
investimento de capital privado do GIC. O GIC é integralmente detido pelo Governo de Cingapura e
foi criado com o único objetivo de administrar as reservas estrangeiras de Cingapura. O Governo de
Cingapura renuncia ao direito de posse sobre as ações detidas por Archy, LLC na Companhia.
Em 2017, o Ministério da Educação possibilitou que as instituições de ensino tivessem um
credenciamento específico para atuar na modalidade pretendida para os cursos de graduação e pósgraduação na modalidade Presencial e/ou EAD, bem como conferiu autonomia às instituições de
ensino credenciadas na criação de polos EAD por ato próprio, com relação a oferta de cursos
superiores a distância. A mudança regulatória possibilitou a expansão orgânica das atividades da
Companhia em todos os estados do Brasil, passando em 2016 de pouco mais de 100 polos para
1.134 até setembro de 2020, tendo sido adicionado 1.004 polos entre 2016 e o 2T2020 desde a
mudança regulatória.
Em 6 de fevereiro de 2018, houve a expansão de atividades da Companhia para a região sul do país,
por meio da controlada ACEF S.A., adquiriu a totalidade das ações da Veritas Educacional A
Participações S.A., detentora da Sociedade Educacional Santa Rita S.A., sociedade mantenedora
da Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG e da Faculdade da Serra Gaúcha de Bento
Gonçalves e da CESUCA – Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha Ltda., sociedade
mantenedora da Faculdade Inedi – Cesuca. O Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG é
referência na região serrana gaúcha, por oferecer cursos em todas as áreas do conhecimento.
No mesmo ano, houve também a expansão de atividades da Companhia na região Nordeste. Em 26
de março de 2018 a controlada SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A., celebrou
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças adquirindo a totalidade das quotas de
emissão da IPÊ Patrimonial Ltda. e da IPÊ Educacional Ltda., sociedade mantenedora do Centro
Universitário de João Pessoa – UNIPÊ (“UNIPÊ”). Em 2009 O UNIPÊ foi considerado pelo MEC o
melhor centro universitário privado do Estado da Paraíba e um dos 5 (cinco) melhores das regiões
Norte e Nordeste, constituído em 1971, com tradição e credibilidade na formação profissional.
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Em 2019 a Universidade Cruzeiro do Sul recebeu conceito 5 (escala de 1 a 5), na avaliação in loco
de recredenciamento para oferta do EAD. A instituição recebeu a Comissão Avaliadora do MEC/INEP
em agosto daquele ano, e atendeu com excelência a todos os requisitos, dentre eles Planejamento
e Avaliação Institucional, Políticas Acadêmicas, Desenvolvimento Institucional, Políticas de Gestão
e Infraestrutura. A nota do recredenciamento vigorará por 10 anos, sendo um importante
reconhecimento da excelência na oferta dos cursos de ensino à distância pela Instituição.
Em 06 de fevereiro de 2020, foi concluída a aquisição da Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda.,
sociedade mantenedora do Centro Universitário Braz Cubas (“Braz Cubas”), pela controlada ACEF
S.A. Criada em 1966, a Braz Cubas é um importante polo de educação localizado na Grande São
Paulo, promovendo excelência de ensino com 23 cursos de graduação presencial e 31 de graduação
a distância, além de mais de 160 cursos de pós-graduação.
A mais recente aquisição da Companhia ocorreu em 04 de março de 2020, quando então foi
concluída a aquisição do Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda., sociedade mantenedora da
Universidade Positivo (“Universidade Positivo”), da CESA - Complexo de Ensino Superior Arthur
Thomas Ltda., sociedade mantenedora da Faculdade Positivo Londrina (“Faculdade Positivo
Londrina”), por meio da controlada SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A. Com
mais de 3 (três) décadas de história, a Universidade Positivo tem a qualidade reconhecida em ensino
superior no estado do Paraná.
A Companhia acredita possuir instituições de marcas fortes que são reconhecidas como as duas
maiores market share em suas respectivas áreas de influência as áreas de influência, além de
posicionamentos distintos, respeitando as especificidades da região onde estão inseridas. A sua
performance orgânica e inorgânica por meio das aquisições, alia intenso conhecimento de mercado,
instalações estrategicamente localizadas e o incremento de investimentos visando à contínua melhoria
dos processos e à modernização da infraestrutura e dos recursos tecnológicos, o que a torna um dos
mais representativos e diversificados grupos de educação superior do Brasil. Diferencial estratégico
que reflete e potencializa os resultados alcançados nos indicadores acadêmicos oficiais do MEC e no
mercado educacional. Ao longo de mais de 50 (cinquenta) anos de história, desde a constituição da
instituição em São Miguel Paulista, a Companhia consolidou-se como 4º maior grupo de ensino do país
(posição de mercado com base na quantidade de alunos ativos), mantendo o propósito de oferecer
formação acadêmico-profissional de qualidade, e, atualmente, conta com 25 campi, localizados na
cidade de São Paulo, Mogi das Cruzes, Caraguatatuba, Franca, São Sebastião, Itu, Salto, Curitiba,
Londrina, João Pessoa, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Cachoeirinha e no Distrito Federal, além de
1.134 polos de educação a distância autorizados a funcionar atualmente, e com aproximadamente 341
mil alunos em 30 de setembro de 2020.
Abaixo a evolução da quantidade de números de alunos da Companhia desde 2011:
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial
ou extrajudicial
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não houve qualquer pedido de falência
ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.
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6.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 6.
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7.1 - Descrição das atividades principais do emissor e suas controladas
VISÃO GERAL DO NEGÓCIO
Ao longo de mais de 50 anos de história, desde a constituição da instituição em São Miguel Paulista,
a Companhia consolidou-se como 4º maior grupo de ensino do país1 (posição de mercado com base
na quantidade de alunos ativos), mantendo o propósito de oferecer formação acadêmico-profissional
de qualidade, e, conforme apurado em 30 de setembro de 2020, conta com uma média anual de 330
mil alunos e 25 campi, além de 1.134 polos de educação a distância autorizados a funcionar
atualmente.
A Companhia e as instituições integrantes do grupo Cruzeiro do Sul Educacional são instituições de
educação de ensino brasileiras com os melhores índices de qualidade de ensino frente às
companhias do setor atualmente listadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), segundo os
indicadores oficiais do Ministério da Educação (“MEC”), Índice Geral de Cursos (“IGC”), Conceito
Institucional (“CI”), Conceito Preliminar de Curso (“CPC”), Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (“CAPES”), dentre outros) e os principais rankings universitários
independentes (Guia do Estudante da Editora Abril e Ranking Universitário da Folha de São Paulo –
RUF), e o 4º maior grupo privado de ensino superior em número de alunos no Brasil (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisa (“INEP”) 2019). Fundada em 1965, com uma estratégia de atuação
nacional multimarcas, a Companhia oferece formação acadêmico-profissional, presencial e à
distância, voltada para jovens de diferentes classes sociais que percebem a educação como
diferencial social e estão dispostos e comprometidos a investir no seu futuro, tendo se consolidado
como um dos maiores grupos de ensino superior no país mantendo o propósito de oferecer formação
acadêmico-profissional de qualidade por meio de marcas locais reconhecidas. Com essa estratégia,
a Companhia registrou crescimento contínuo e sustentável de suas atividades, ticket médio elevado
e baixas taxas de evasão e inadimplência em comparação às companhias do setor atualmente
listadas na B3.
Por meio de uma estratégia consistente de crescimento orgânico e inorgânico, mediante a aquisição
de instituições de ensino com marcas que a Companhia considera regionalmente relevantes e de
oferta de novos cursos, a Companhia registrou, nos últimos 3 (três) exercícios sociais, taxa de
crescimento (CAGR) de (i) 20,1% ao ano em número de alunos, passando de uma média anual de
189,5 mil alunos em 2017 para 273,2 mil alunos em 2019; (ii) 21% ao ano em receita líquida, entre
2017 a 2019, passando de R$1.006,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 para
R$1.474,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019; (iii) 47,6% ao ano em EBITDA,
passando de R$ 182,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 para R$397,2 milhões
no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Neste período a Companhia apresentou lucro líquido
de R$86,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e R$120,9 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2019.
Desde sua concepção, a Companhia apresentou um processo decisório sólido e disciplinado com
base em estratégia, comprometimento e execução do time de administração e acionistas, que
permeiam todos os diferenciais da proposta de valor aluno assim como os níveis de crescimento e
eficiência retratados.
A Companhia atua no setor de educação por meio de 14 instituições de ensino superior2, oferecendo,
principalmente, cursos presenciais e à distância de graduação e pós-graduação lato sensu
(especialização) e stricto sensu (mestrado e doutorado), sendo a Companhia com o maior número
de programas recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
em comparação às companhias do setor listadas na B3, bem como por meio de 5 instituições de
ensino de educação infantil e educação básica (ensinos infantil, fundamental e médio)3. A maioria
das instituições de ensino da Companhia possuem organização acadêmica classificada como
universidades e centros universitários que possui autonomia regulatória para criar novos cursos,
ampliar vagas e abrir novos campi, tornando o processo de expansão menos custoso e mais célere.

1
2
3

Conforme Censo de 2018 do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Conforme Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro e-MEC, disponível no website:
https://emec.mec.gov.br
Conforme website: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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Os cursos de graduação da Companhia, ofertados nas áreas de ciências exatas, biológicas e
humanas são classificados em (i) bacharelado: confere ao diplomado competências em determinado
campo do saber para o exercício de atividade profissional, acadêmica ou cultural; (ii) licenciatura:
confere ao aluno competências para atuar como professor na educação básica; e (iii) tecnológico:
concede formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, conferindo ao diplomado
competências para atuar em áreas profissionais específicas.
Na pós-graduação, a Companhia, oferta cursos de pós-graduação lato sensu ou também conhecidos
como cursos de especialização, destinados a candidatos diplomados em cursos de graduação, assim
como cursos de pós-graduação stricto sensu, que compreendem os programas de mestrado e
doutorado, destinados a formação de professores para atender a demanda no ensino básico e
superior, estimular o desenvolvimento da pesquisa científica e assegurar treinamento eficaz de
técnicos e trabalhadores intelectuais, seja para garantir a constante melhoria da qualidade do ensino,
bem como fazer face às necessidades do desenvolvimento nacional em todos os setores.
Os cursos de extensão ou cursos livres, assim considerados os programas, projetos e cursos
voltados para disseminar ao público externo o conhecimento desenvolvido na instituição de ensino,
encerram a última espécie de cursos ofertados atualmente pelas instituições de ensino da
Companhia, demostrando o amplo portfólio de cursos em todas as áreas do saber.
O ecossistema da Companhia oferta soluções de ensino em todos os campos de conhecimento e
modalidades, permitindo completa adaptabilidade a depender das demandas de mercado,
necessidades do aluno e potenciais mudanças regulatórias. Neste ecossistema, a Companhia
oferece modalidades presenciais, híbridas e à distância, de maneira que todas possuem níveis
distintos de conteúdo online e nos campi. A Companhia oferece 84 cursos presenciais nos campi, 17
cursos no modelo semipresencial 4.0, que conta com ensino online e aulas práticas presenciais, 5
cursos no modelo semipresencial 4.0i, que conta com ensino online, aulas teóricas e práticas por
meio digital ou presencial e 98 cursos unicamente online. Os três últimos modelos são considerados
como ensino à distância.
Abaixo, uma breve descrição da infraestrutura corrente da Companhia com a localização geográfica
dos campi, bem como os polos de ensino à distância na data deste Formulário de Referência:
Campi da Companhia
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Polos de educação à distância (“EAD”)

A proposta de valor ao aluno da Companhia é embasada na combinação desta infraestrutura, com
níveis elevados de qualidade acadêmica, localização e a entrega de conteúdo e suporte ao aluno.
De acordo com uma pesquisa da Educa Insights elaborada em outubro de 2019, a escolha do aluno
por uma instituição de ensino superior é determinada aproximadamente 70% pelos fatores mais
presentes na entrega ao aluno da Companhia como qualidade e tradição, infraestrutura e localização,
sendo que a qualidade e tradição são o principal fator que orienta a escolha dos alunos pela
Companhia, conforme gráfico abaixo:
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PRINCIPAIS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS
A Companhia possuía, em 30 de setembro de 2020, o total de 341 mil alunos de graduação, pósgraduação e extensão na modalidade presencial e a distância, matriculados em 25 campi e nos 1.134
polos de educação a distância e 7.654 funcionários, sendo 3.575 pertencentes ao docente e 4.079
ao corpo técnico administrativo.
A tabela a seguir apresenta os principais indicadores financeiros e operacionais da Companhia para
os períodos de 9 (nove) meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019 e para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
(em R$ mil, exceto % e indicadores operacionais em
quantidade ou R$ conforme indicado)
Indicadores financeiros
Receita líquida
Receita de Mensalidade - Presencial
Receita de Mensalidade - EAD
Outras receitas
Tributos
Lucro (prejuízo) líquido (1)
Margem líquida
EBITDA (2)
Margem EBITDA (3)
Dívida Bruta(4)
Curto Prazo
Longo Prazo
Indicadores operacionais
Número de alunos (5)
Número de alunos presencial (6)
Número de alunos de EAD (7)
Número de alunos do ensino básico
Mensalidade média graduação presencial líquida (R$) (8)
Mensalidade média graduação EAD líquida (R$) (9)
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Período de nove meses
findo em 30 de setembro de:
2020
2019

Exercício findo em 31 de
dezembro de
2019
2018
2017

1.331.446
1.057.323
314.061
4.769
(44.707)
(78.372)
-5,9%
222.861
16,7%

1.109.426
882.522
253.063
11.057
(37.216)
79.430
7,2%
308.357
27,8%

1.474.249
1.157.770
352.022
13.808
(49.351)
120.871
8,2%
397.195
26,9%

1.255.266
1.005.473
281.861
8.380
(40.448)
117.873
9,4%
266.285
21,2%

1.006.373
821.433
209.683
5.904
(30.647)
86.905
8,6%
182.310
18,1%

279.256
2.007.583

N/A(10)
N/A(10)

821.606
490.077

68.829
812.627

95.556
184.233

340.873
133.448
202.758
4.667
R$ 844,00
R$ 211,00

269.232
119.396
144.285
5.551
R$ 775,00
R$ 228,00

273.228
115.292
152.381
5.555
R$ 780,00
R$ 220,00

245.605
120.050
119.872
5.683
R$ 687,00
R$ 219,00

189.488
90.244
93.574
5.670
R$ 562,00
R$ 206,00

A Companhia se beneficia de incentivos fiscais que impactam positivamente o seu lucro líquido. Para mais informações, vide seção 4.1 deste
Formulário de Referência.
O EBITDA, segundo disposições da Instrução CVM nº 527/2012, pode ser conciliado com as demonstrações financeiras como segue: lucro
líquido acrescido do imposto de renda e contribuição social, juros, depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida contábil elaborada
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, e não deve
ser considerado como base para distribuição de dividendos, alternativa para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional ou para
o fluxo de caixa ou, ainda, como indicador de liquidez. O EBITDA não tem uma definição padronizada e pode não ser comparável ao EBITDA
utilizado por outras companhias. Adicionalmente, em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das
Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC 06 (R2) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma,
a Companhia adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações financeiras para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas informações financeiras não
são comparativas com aquelas apresentadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e informações trimestrais referentes aos
períodos de 9 (nove) meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2020, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma com um aumento
das despesas com depreciação do direito de uso relativo ao arrendamento mercantil e juros pela atualização do passivo de arrendamento.
Os efeitos dos juros sobre passivo de arrendamento e depreciação do direito de uso relacionados à implementação do IFRS 16/CPC 06(R2)
foram de, respectivamente, R$52,4 milhões e R$57,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de R$59,5 milhões e R$58,7
milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020 e de R$39,1 milhões e R$42,4 milhões no período de 9 (nove) meses
findo em 30 de setembro de 2019. Para mais informações sobre o EBITDA, ver item 3.2 deste Formulário de Referência.
A Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita líquida do respectivo exercício ou período.
A Dívida Bruta é representada pela soma dos empréstimos e financiamentos, incluindo derivativos (circulante e não circulante), debêntures
(circulante e não circulante) e passivo de arrendamento (circulante e não circulante). Os saldos apresentados na tabela referem-se ao saldo em
30 de setembro de 2020, 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente. A Dívida Bruta não é uma medida de desempenho financeiro,
liquidez ou endividamento reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB e não possuem
significado padrão. Outras Companhias podem calcular a Dívida Bruta de maneira diferente ao calculado pela Companhia. Adicionalmente, em
1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC
06(R2)) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método retrospectivo
modificado. Consequentemente, as informações financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para refletir a adoção do
IFRS 16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas informações financeiras não são comparativas com aquelas apresentadas posterior a 31 de dezembro
de 2019, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma. Desta forma, em 31 de dezembro de 2019, a Dívida Bruta foi impactada pela
adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) no montante de R$513,6 milhões, referente ao acréscimo do saldo de obrigações de arrendamento mercantil
(circulante e não circulante). Para maiores detalhes sobre a reconciliação da Dívida Bruta vide seção 3.2 do Formulário de Referência.
Corresponde ao saldo final de alunos matriculados em 30 de setembro de 2020 e 30 de setembro de 2019, bem como em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017.
Corresponde ao saldo final de alunos matriculados na graduação e pós-graduação e cursos de extensão presencial em 30 de setembro de 2020
e 30 de setembro de 2019, em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Corresponde ao saldo final de alunos matriculados na graduação e pós-graduação à distância em 30 de setembro de 2020 e 30 de setembro
de 2019, em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Calculada com base na média anual da receita líquida do exercício dividido pelo número de alunos presenciais ao longo do respectivo exercício.
Calculada com base na média anual da receita líquida do exercício dividido pelo número de alunos do ensino à distância ao longo do respectivo
exercício.
Não aplicável devido as informações de ativos e passivos do balanço patrimonial considerados para fins comparativos nas Demonstrações
Financeiras em 30 de setembro de 2020 serem às de 31 de dezembro de 2019.
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PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS
A Companhia acredita que as suas principais vantagens competitivas, que a diferencia dos
concorrentes incluem em linhas gerais, a sua capacidade de identificar instituições tradicionais e de
qualidade reconhecida regionalmente, com marcas renomadas e reconhecidas como marcas de
excelência, assim como a sua capacidade de integração e sinergia em curto prazo e melhora do
conceito institucional pela aplicação de metodologias inovadoras e de qualidade. Dentre os
diferenciais da Companhia e suas controladas, temos a modalidade de oferta a distância, com cursos
ofertados com a metodologia semipresencial e semipresencial 4.0, cursos que possibilitam ao aluno
do ensino a distância experiência de aulas presenciais, em laboratórios e em ambientes profissionais,
tendo os projetos pedagógicos dos cursos atrelado a oferta que mais se adequa ao tempo do aluno
para se dedicar as aulas, e seu desejo de ter aulas especialmente as práticas de forma presencial.
Logo, tais cursos permitem que os interesses dos alunos sejam atendidos e que eles tenham uma
experiência em ambientes profissionais. Em termos gerais, a Companhia conta, em suas instalações,
com aproximadamente 100 restaurantes, mais de 50 bibliotecas, mais de duas mil salas de aula,
aproximadamente 50 auditórios integralmente equipados e mais de 480 laboratórios com
equipamentos no estado da arte.
Organização e gerenciamento do negócio
Em função da preponderância de suas atividades, substancialmente, na atividade de ensino superior,
a Companhia está organizada e é gerenciada em uma única unidade de negócio. Os cursos
oferecidos pela Companhia e suas controladas, embora sejam destinados a públicos diversos e
prestados de acordo com a modalidade de ensino contratada, sendo nos cursos presenciais por meio
de seus campi e nos cursos a distância, por meio dos polos de educação a distância, não são
controlados e gerenciados pela Administração como segmentos independentes, sendo os resultados
da Companhia acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.
Os campi da Companhia são administrados por diretores locais, responsáveis pela supervisão de
todo o seu funcionamento, do corpo docente, das metas a serem atingidas e do controle da qualidade
do ensino e aprendizagem, bem como dos serviços de apoio e da infraestrutura. A equipe local de
funcionários técnico administrativos fornece serviços de apoio aos alunos, incluindo atendimento
administrativo e financeiro, serviços de orientação e colocação profissional, assistência
psicopedagógica e apoio às atividades de laboratório e bibliotecas.
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Crescimento orgânico e inorgânico, por meio da aquisição de instituições de ensino com
marcas que a Companhia considera regionalmente relevantes
Em razão das diversas aquisições realizadas (11 aquisições desde 2007)4, a Companhia registra
melhoras nos indicadores financeiro e acadêmico, conforme tabela abaixo. Nas aquisições de
universidades e centro universitários ocorridas entre os anos de 2012 a 2015, apresentou uma Taxa
Interna de Retorno - TIR de 34%, resultado decorrente da expertise da Administração da Companhia
na integração acadêmica, financeira e na captura de sinergia das instituições de ensino adquiridas,
conforme índices abaixo:

Em 6 de fevereiro de 2018, houve a expansão de atividades da Companhia para a região sul do país,
por meio da controlada ACEF S.A., adquiriu a totalidade das ações da Veritas Educacional A
Participações S.A., detentora da Sociedade Educacional Santa Rita S.A., sociedade mantenedora
da Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG e da Faculdade da Serra Gaúcha de Bento
Gonçalves e da CESUCA – Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha Ltda., sociedade
mantenedora da Faculdade Inedi – Cesuca (atual Centro Universitário CESUCA).
No mesmo ano, houve também a expansão de atividades da Companhia na região Nordeste. Em 26
de março de 2018 a controlada SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A., celebrou
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças adquirindo a totalidade das quotas de
emissão da IPÊ Patrimonial Ltda. e da IPÊ Educacional Ltda., sociedade mantenedora do Centro
Universitário de João Pessoa – UNIPÊ (“UNIPÊ”). O UNIPÊ é considerado pelo MEC o melhor centro
universitário privado do Estado da Paraíba e um dos cinco melhores das regiões Norte e Nordeste,
constituído em 1971, com tradição e credibilidade na formação profissional. A aquisição da UNIPÊ
agregou à Companhia cerca de 11.556 alunos, mais de 1.187 colaboradores e credenciamento para
oferta de EAD, consolidando a Companhia como um dos maiores e mais relevantes grupos de
educação do Brasil.
Em 06 de fevereiro de 2020, foi concluída a aquisição da Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda.,
sociedade mantenedora do Centro Universitário Braz Cubas (“Braz Cubas”), pela controlada ACEF
S.A. Criada em 1966, a Braz Cubas é um importante polo de educação localizado na Grande São
Paulo, por meio da oferta de 23 cursos de graduação presencial e 31 de graduação a distância, além
de mais de 160 cursos de pós-graduação. A instituição é uma das pioneiras na educação à distância
no Brasil, o que fortaleceu ainda mais a estratégia da Companhia, por ser um dos principais players
na modalidade à distância. A aquisição da Braz Cubas, agregou mais 55 polos de educação à
distância em todo o Brasil, posicionando a Companhia com maior relevância na rede de ensino na
modalidade à distância.

4

Conforme
Pesquisa
Pública
do
Conselho
Administrativo
de
Defesa
Econômica
disponível
em
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_extern
a=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0&_ga=2.90317274.1729120459.1610394088-1503524437.1610394088
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A mais recente aquisição da Companhia ocorreu em 04 de março de 2020, quando então foi
concluída a aquisição do Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda., sociedade mantenedora da
Universidade Positivo (“Universidade Positivo”), da CESA - Complexo de Ensino Superior Arthur
Thomas Ltda., sociedade mantenedora da Faculdade Positivo Londrina (“Faculdade Positivo
Londrina”), por meio da controlada SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A. Com
mais de três décadas de história, a Universidade Positivo tem sua qualidade de ensino reconhecida
no estado do Paraná e uma marca de reconhecimento nacional. Em 30 de setembro de 2020, a
Universidade Positivo e Faculdade Positivo Londrina, possuíam em conjunto, possuem 1.650
colaboradores e 33 mil alunos, destes 18,1 mil na modalidade presencial, distribuídos em 8 campi:
um em Londrina e sete na cidade de Curitiba, onde fica o campus Ecoville, considerado um dos mais
modernos e completos do País.
Com a aquisição, a Companhia passou a ter cerca de 350 mil alunos e mais de 9.100 colaboradores,
por meio de 19 instituições de ensino com ofertas nas modalidades presencial e a distância, bem
como educação básica nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte-Nordeste. Para informações
adicionais sobre as unidades da Companhia, veja o item 7.9 deste Formulário de Referência.
O gráfico abaixo indica o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado, em milhões de R$, entre
os anos de 2017 e 2019, decorrente de uma combinação de crescimento orgânico e inorgânico, o
que representou um CAGR de 41,1%.

Nota: (1) O EBITDA Ajustado não é uma medida contábil reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, emitidas
pelo IASB, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, e não deve ser considerado como base para distribuição de
dividendos, alternativa para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou como substituto ao fluxo de caixa ou, ainda, como
indicador de liquidez. O EBITDA não tem uma definição padronizada e pode não ser comparável ao EBITDA utilizado por outras companhias.
A Margem EBITDA Ajustado consiste no EBITDA Ajustado, dividido pela receita líquida. A Margem EBITDA Ajustado não é uma medida
reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a
medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o
tratamento contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC 06 (R2) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a
implementação de tal norma, a Companhia adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações financeiras para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas
informações financeiras não são comparativas com aquelas apresentadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e informações
trimestrais referentes aos períodos de 9 (nove) meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2020, as quais refletem os efeitos da adoção desta
norma com um aumento das despesas com depreciação do direito de uso relativo ao arrendamento mercantil e juros pela atualização do passivo
de arrendamento. Os efeitos dos juros de arrendamento e depreciação do direito de uso relacionados à implementação do IFRS 16/CPC 06(R2)
foram de, respectivamente, R$52,4 milhões e R$57,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de R$59,5 milhões e R$58,7
milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020 e de R$39,1 milhões e R$42,4 milhões no período de 9 (nove) meses
findo em 30 de setembro de 2019. Para maiores detalhes sobre a reconciliação do EBITDA Ajustado com o lucro (prejuízo) líquido do exercício
vide seção 3.2 do Formulário de Referência.
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A localização geográfica da Companhia permite maior taxa de admissão de alunos e suporta uma
menor taxa de desistência em mercados competitivos. Segue abaixo indicação mapa com a
localização geográfica diferenciada da Companhia:

Notas: (1) Universidade Cruzeiro do Sul considera SP, Guarulhos, Itaquaquecetuba e Suzano; (2) UNICID considera SP, Guarulhos,
Itaquaquecetuba e Suzano; (3) CEUNSP considera Itu, Salto, Sorocaba, Tatuí, Indaiatuba, Porto Feliz, Tietê, Boituva e Capivari;
(4) UNIFRAN considera Franca, Ribeirão Preto, Passos, Batatais, Ituverava, São Sebastião do Paraíso, Orlândia e São Joaquim da Barra;
(5) FSG considera Caxias do Sul, Bento Golçalves, Farroupilha, Garibaldi, São Marcos e Veranópolis; (6) Braz Cubas considera Mogi das
Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba; e (7) Universidade Positivo considera Curitiba, Campo Largo, Araucária e São José dos Pinhais; (8)
Faculdade Positivo Londrina considera Londrina e Cambé; (9) UDF considera Brasília e Valparaíso de Goiás, (10) UNIPÊ considera João
Pessoa, Santa Rita, Bayeux e Cabedelo, (11) CESUCA considera Cachoeirinha, Gravataí e Porto Alegre; (12) Módulo considera
Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela; (13) FASS considera São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.

Novo modelo estratégico em seus colégios (educação básica)
No início do ano letivo de 2021, a Companhia concluirá a implantação do novo modelo estratégico
em seus colégios, modelo que alterará o posicionamento de marca dos colégios, por meio de
mudança do sistema de ensino, material didático e metodologia de aprendizagem. Desta feita, os
Colégios Cruzeiro do Sul, Colégio Alto Padrão, Colégio São Sebastião – Centro, Colégios CEUNSP
Salto e no Colégio CEUNSP Itu, contarão com um sistema de ensino desenvolvido pelo parceiro
Bernoulli Sistema de Ensino, atualmente utilizado por mais de 150 mil estudantes e em mais de 550
escolas em todo o Brasil5. As soluções educacionais do novo parceiro atenderão a todos os níveis
de ensino (Educação Infantil ao Ensino Médio). No ensino infantil, o sistema de ensino combina o
desenvolvimento cognitivo por meio de experiências significativas e uma formação socioemocional,
que estimula a autonomia. Já o ensino fundamental propiciará aluno o conjunto de conhecimentos
de cada área e propiciar apoio e incentivo ao hábito de estudo e ao prazer de aprender, bem como
fomentar a análise crítica, o raciocínio lógico e uma visão global e cidadã. Aos alunos do ensino
médio, o material enriquecerá a aprendizagem e a preparação do aluno ao contribuir para o
aprofundamento e a consolidação das aprendizagens essenciais do Ensino Fundamental, para a
compreensão de problemas complexos e para a reflexão sobre como solucioná-los, bem como
prepará-lo para os vestibulares mais disputados no país.
Com o Bernoulli Sistema de Ensino os alunos e professores dos colégios terão experiências de
aprendizagem nas quais a tecnologia estará presente de maneira totalmente integrada através da
utilização de realidade virtual e realidade aumentada, áudios em língua estrangeira, resoluções de
exercícios, e-books e simuladores, games educativos, animações interativas e vídeos, exercícios e
complementares, além dos professores contar também o apoio pedagógico, assessoria e consultoria
contínua, treinamentos e formação para professores e gestores escolares.

5

Conforme website: www.bernoulli.com.br/sistema-de-ensino/sobre-nos/
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Estratégia de go-to-market com foco em crescimento sustentável no ingresso de alunos
A Companhia atua na captação de novos alunos para o ensino superior e possui processos seletivos
em formatos flexíveis. No ensino superior presencial, cada instituição da Companhia define um
cronograma independente de provas de ingresso com local, data e horários fixos, sendo facultado
aos candidatos escolher a unidade, data e horário de sua preferência, por meio de prova agendada,
de modo a promover maior conveniência para os alunos ingressantes. No ensino superior à distância,
a Companhia também oferece vestibular oferece opções de datas pré-estabelecidas para a execução
da prova, que pode ser realizada em qualquer de nossos 1.134 polos EAD6.
Além dessas opções, de modo a fomentar a captação, em 2020 a Companhia passou a oferecer
provas de ingresso on-line, tanto para o ensino superior presencial como à distância. Ao longo dos
9 (nove) primeiros meses de 2020, essa modalidade de ingresso representou 10,1% e possibilitou
que a Companhia continuasse a ofertar vagas aos ingressantes, mesmo com as medidas de
distanciamento social e com isso, manteve no ciclo de captação novos ingressantes nos cursos
superiores presenciais e nos cursos superiores EAD.
Também é possível o ingresso mediante apresentação de nota do Exame Nacional do Ensino Médio,
bem como transferências de outras instituições, processo de transferência revisto e simplificado em
2020.
O gráfico abaixo apresenta a evolução dos alunos ingressantes por meios de todas formas de
captações realizadas pela Companhia nos períodos indicados:
PRESENCIAL

EAD

6

Conforme website: www.cruzeirodosulvirtual.com.br/nossos-polos/
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Foco no ensino à distância – EAD
A Companhia acredita que foi pioneira no ensino superior à distância e iniciou as atividades do
“Campus Virtual” em 2001, como NEAD (Núcleo de Educação à Distância), com o objetivo de
promover o uso das tecnologias de informação e de comunicação no ensino superior, estimulando,
assim, a pesquisa e o desenvolvimento neste segmento na Universidade Cruzeiro do Sul. Na data
deste Formulário de Referência, a Companhia possui a segunda maior rede de EAD e explora o
ensino a distância por sua marca, Cruzeiro do Sul Virtual, denominada também de Campus Virtual,
a qual agrega os cursos e programas das 7 (sete) instituições da Companhia credenciadas para
oferta de cursos na modalidade a distância, sendo ela: (i) a Universidade Cruzeiro do Sul; (ii) a
Universidade Cidade de São Paulo – UNICID; (iii) a Universidade de Franca – UNIFRAN; (iv) o FSG
– Centro Universitário da Serra Gaúcha; (v) o Centro Universitário de Joao Pessoa – UNIPÊ
(credenciado provisoriamente Portaria Ministerial n° 1.010, de 20/05/2019, DOU n° 96 de
21/05/2019); (vi) o Centro Universitário Braz Cubas; e (vii) a Universidade Positivo7.
Nos ambientes virtuais de aprendizagem o aluno tem acesso, por meio de diversos canais e meios
de comunicação (celulares, tablets, computadores, entre outros), às disciplinas, seus materiais,
conteúdos (teórico, vídeos, podcasts, entre outros materiais), biblioteca virtual, laboratório virtual,
exercícios e avaliação online. A Companhia utiliza o Blackboard como plataforma principal de
negócio para o ensino à distância dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão.
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía 1.134 polos de educação a distância espalhados
por todos os Estados do Brasil e no Distrito Federal, e também 1 polo de educação a distância no
Japão, na cidade de Hamamatsu-Shi, devidamente autorizados pelo MEC, que contavam com 200,3
mil alunos matriculados, que representam 63,7% de nosso total de alunos.
Monitoramento do aluno e metodologia de combate à evasão
A Companhia desenvolveu uma metodologia de combate à evasão, baseada em variáveis e
diretrizes próprias, que buscam antecipar possíveis casos de evasão. Por meio dessa metodologia
preventiva, a Companhia consegue estabelecer uma taxa de risco de evasão possível para seus
alunos. Desse modo, a Companhia busca manter contato com aqueles que apresentam maior
tendência a deixar suas instituições de ensino. Com base em tais informações, o núcleo de
relacionamento da Companhia implementa ações para reduzir a evasão, como por exemplo, entrar
em contato com o aluno e compreender os motivos que poderiam culminar em sua evasão,
apresentando, dessa forma, alternativas para evitá-la.
O departamento interno da Companhia que acompanha os indicadores e tendências de evasão,
identificou os principais motivos que levam o aluno a evadir, dentre eles, entendemos que a falta de
perspectiva para o desenvolvimento da carreira profissional e incertezas são fatores que contribuem
para a evasão e, buscando mitigá-las, implantamos o portal de carreiras, programa que une as
oportunidades do mercado de trabalho aos alunos, possibilitando que, desde os primeiros anos, eles
já possam ser inseridos nos ambientes profissionais da área de ensino do curso do aluno.
Para mensuração das taxas de evasão formação são consideradas: (a) aquela que ocorre durante o
semestre letivo, no período correspondente ao intervalo entre o primeiro e o último dia letivo, e que
se materializa por meio de trancamento ou cancelamento do curso ou, ainda, transferência de
instituição de ensino; e (b) aquela que ocorre no período entre o término oficial do semestre letivo, e
o último dia disponibilizado para a rematrícula e que se materializa por meio do abandono do curso,
por alunos que não solicitam formalmente sua saída ou que não se rematrícula para o próximo
semestre.

7

Conforme Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro e MEC, disponível no website:
https://emec.mec.gov.br/
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Os gráficos abaixo apresentam a evolução da composição da evasão nos períodos indicados,
considerando todas as instituições de ensino superior da Companhia:
PRESENCIAL

EAD

Baixa exposição governamental de FIES
A estratégia da Companhia desde o início do programa de financiamento estudantil FIES, foi em
fomentar fontes de financiamento diversas das governamentais, justamente por entender que
recursos inerentes de políticas públicas podem ser alterados.
Dentre as Instituições de ensino, a Companhia possui uma das menores exposições ao FIES,
fomentando outras fontes de financiamento estudantil, tal como o PRAVALER, CREDUCSUL e
outros financiamentos por instituições financeiras de primeira linha.

825

PÁGINA: 127 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
Segue abaixo a evolução da exposição:

Com base na evolução demonstrada no quadro acima, a Companhia de 2015 a atualmente reduziu
drasticamente sua exposição com o FIES e elevou a exposição em outros financiamentos, tal como
o PRAVALER.

ESTRATÉGIA
Aquisições de outras instituições de ensino
A estratégia de crescimento por aquisição da Companhia consiste no seu crescimento inorgânico
realizado por meio de aquisições de outras instituições de ensino com reconhecimento regional. A
estratégia possui o objetivo de expandir o nosso portfólio de marcas e a entrada em mercados onde
não atuamos.
Expansão de polos de EAD
Em 2017, o Ministério da Educação possibilitou que as instituições de ensino tivessem um
credenciamento específico para atuar na modalidade pretendida para os cursos de graduação e pósgraduação na modalidade presencial e/ou EAD, bem como conferiu autonomia às instituições de
ensino credenciadas na criação de polos EAD por ato próprio, com relação a oferta de cursos
superiores a distância.
A Companhia vem desde então focando no seu crescimento orgânico realizado por meio de
expansão de estabelecimento de polos de educação a distância, sendo que mudança regulatória
possibilitou a expansão orgânica das atividades da Companhia em todos os estados do Brasil,
passando em 2016 de pouco mais de 100 polos para 1.134 até setembro de 2020. O crescimento
com os polos EAD, decorreu da agilidade da Companhia em reconhecer a mudança regulatória, aos
seus indicadores de qualidade e sua rápida implantação de plano de expansão. A Companhia possui
trabalho de campo constante para identificar potenciais territórios /municípios e parceiros com
potencial para serem parceiros. A parceria reúne parceiros que contam com formatos de negócio
com exclusividade, semi-exclusivo e os que não possuem exclusividade de atividade com a
Companhia. Tais modelos permitem que a Companhia possa alcançar maior quantitativo de
interessados e consequentemente consiga possuir estabelecimento em localidades tidas como
relevantes. A parceria consiste em remuneração por alunos adimplentes, permitindo que a
Companhia possua segurança em seu caixa e juntamente com o polo, atuem no controle da
inadimplência, ingresso e mitigação da evasão.
Além disso, a Companhia poderá expandir anualmente sua atuação no ensino a distância por meio
da criação de novos polos por ato próprio, observando os quantitativos máximos definidos pelo MEC,
realizado com base no resultado do Conceito Institucional mais recente.
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Investimentos visando à modernização da infraestrutura
A Companhia pretende continuar na melhoria da infraestrutura de seus campi.
Em 2018, a Companhia ampliou suas atividades presenciais da Universidade Cruzeiro do Sul na
Avenida Paulista, com intuito de impulsionar crescimento orgânico da Companhia, mediante criação
de novo campus, com 15 mil m² de área útil, com capacidade para 7 mil novos alunos, com
localização privilegiada ao lado do Metrô Trianon-Masp.
No início do 1º semestre de 2020, em conformidade com sua estratégia de crescimento orgânico e
inorgânico, a Companhia ampliou suas atividades presenciais da Universidade Cruzeiro do Sul em
Santo Amaro, estabelecendo sua primeira unidade presencial na zona sul da capital do Estado de
São Paulo com 35 cursos de graduação. O novo campus encontra-se em localidade privilegiada, em
frente à estação Santo Amaro do metrô/trem, com 8.900 m² de área construída e com capacidade
para 8 mil novos alunos presenciais e 4 mil de educação à distância na região.
A Companhia também ampliou sua atuação presencial em Brasília, com a implantação de novo
prédio anexo ao campus já existente. Com a mencionada implantação, houve a ampliação do
campus sede UDF, com a construção de 7 pavimentos, sendo 2 subsolos, 1 térreo e 4 andares acima
do nível da rua, possibilitando inclusive, o lançamento e ampliação de cursos.
Ademais, foi instalado um novo campus na cidade de Guarulhos com previsão de início de operação
no primeiro semestre de 2021. Guarulhos é umas das principais cidades do Estado de São Paulo e
encontra-se na região metropolitana da capital, possuindo mais de 1,3 milhões de habitantes e o
12º maior PIB do Brasil8.
A Companhia contará com um campus moderno e laboratórios de última geração que propiciará uma
excelente formação aos alunos de Guarulhos e região. O portfólio de curso contará com programas
de todas as áreas de conhecimento.
RECONHECIMENTOS E PRÊMIOS
Acreditamos ser reconhecidos no mercado pela qualidade de nossos serviços ao oferecer formação
acadêmico-profissional de qualidade. A metodologia de ensino focaliza a ação educativa na
participação ativa e crítica do estudante na aquisição de conhecimentos práticos e teóricos, no
desenvolvimento de habilidades e na formação de valores e atitudes, processos nos quais os
conteúdos das disciplinas/atividades são trabalhados de modo a constituírem os fundamentos para
que os estudantes desenvolvam as competências necessárias ao exercício profissional e à
participação crítica na sociedade atual. Dessa forma, a aprendizagem está voltada para o
desenvolvimento integral do estudante.
Ao longo de nossos anos de atuação, adquirimos prestígio e reconhecimento na área em que
atuamos, manifestados, inclusive, em diversos prêmios que nos foram atribuídos. Nos três últimos
exercícios sociais e no exercício social corrente, recebemos os seguintes prêmios e
reconhecimentos:
•

maior número de programas recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior em comparação às companhias do setor listadas na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), bem como por meio de 5 instituições de ensino de educação
infantil e educação básica (ensinos infantil, fundamental e médio)9;

•

Prêmio Marcas em Destaque, na categoria Instituição de Ensino Superior, uma votação online entre consumidores sobre as empresas mais lembradas pelas boas práticas realizadas,
conduzida por Associação Comercial de Cachoeirinha – ACC;

8
9

Conforme Produto Interno Bruto – PIB, disponível no website: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php.
Conforme pesquisa interna comparativa entre os cinco maiores players do mercado, na base de dados do CNPq e CAPES (2017-2019).
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melhores índices de qualidade de ensino frente às companhias do setor atualmente listadas
na B3 segundo os indicadores oficiais do MEC (IGC, CI, CPC, CAPES, dentre outros) e os
principais rankings universitários independentes (Guia do Estudante da Editora Abril e
Ranking Universitário da Folha de São Paulo – RUF)10; e

•

em 2019 a Universidade Cruzeiro do Sul recebeu conceito 5 (em uma escala de 1 a 5), na
avaliação in loco de recredenciamento para oferta do EAD. A nota do recredenciamento
vigorará por 10 anos, sendo um importante reconhecimento da excelência na oferta dos
cursos de ensino à distância pela Instituição11.

EVENTOS RECENTES
Impactos da pandemia da COVID-19 em nossas atividades
A Companhia informa que, atendendo às determinações das autoridades competentes, mantendo o
compromisso com seus alunos para a continuidade dos estudos frente ao cenário que todos
enfrentamos juntos, e cumprindo as determinações do MEC para os cursos presenciais (Portaria
nº 343), as aulas presenciais foram substituídas por aulas em meios digitais, no mesmo horário, com
o mesmo conteúdo e com o mesmo professor, durante esse período atípico que vivemos. Essas
aulas, inclusive, ficarão disponíveis para consulta posterior do aluno no Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA. O momento impõe medidas restritivas, porém, a Companhia adotou diversas
medidas para assegurar que não haverá prejuízo à formação dos estudantes, sem qualquer corte de
dia letivo ou perda de carga horária. A Companhia, também, informa que as atividades práticas e
laboratoriais, essenciais na formação profissional, serão realizadas futuramente.
A Companhia costuma rever sua estrutura, especificamente de custo com frequência, porem
entendemos que em momentos desafiadores, como o de uma pandemia, surge a oportunidade rever
a fundo e de forma ágil os processos internos e implantar as ações necessárias.
Adicionalmente, desde que teve início a crise da COVID-19, foi adotado um plano de
contingenciamento conduzido por uma equipe multidisciplinar que trabalha pela prevenção e,
também, para conter a proliferação de forma mais assertiva em caso de confirmação da doença,
bem como da continuidade dos seus negócios. O trabalho emergencial teve como objetivo rever toda
estrutura de custos e despesas da Companhia e suas Controladas, buscando manter e melhorar
seus resultados operacionais e proteção de caixa.
Com o intuito de preservar a saúde financeira e continuidade dos negócios, e acreditando que
momentos desafiadores como o atual, a Cruzeiro do Sul Educacional manteve sua estratégia de
rever sua estrutura e custos, com objetivo de identificar oportunidades de reduções de custos com a
manutenção de sua qualidade.
Nesse sentido, estabeleceu de forma ágil equipe de trabalho para revisar integralmente a estrutura
da Companhia e suas controladas, buscando sinergia, eficiência e melhor resultado operacional.
Como consequência do trabalho realizado, a Companhia implementou uma série de ações e medidas
para mitigar os impactos financeiros da crise na operação e melhora de seus resultados, garantindo
a continuidade operacional e na prestação dos serviços de qualidade, medias estas que trouxeram
impactos positivos aos resultados da Companhia já para o segundo semestre de 2020.
Dentre as medidas tomadas, a Companhia e suas controladas avaliaram o cenário perante a
disseminação do surto de COVID-19, sobre suas informações trimestrais e foram adotados os
seguintes posicionamentos sobre os assuntos abaixo:
•

reconhecimento de receita: o impacto no reconhecimento de receita não foi significativo, uma
vez que a prestação de serviços foi mantida para nossos alunos através das plataformas
digitais, tendo a Companhia migrado de forma ágil, tendo em vista já possuir sistema de
aprendizagem on-line e total domínio da plataforma e Know-how em aulas remotas12;

10

Conforme apresentação de planejamento & inteligência de Mercado da Companhia. Analisar a possibilidade de indicar a fonte de cada um
dos indicadores.
Conforme Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro e-MEC, disponível no website:
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MjIx
Conforme Demonstrações Financeiras intermediárias individuais e consolidadas em 30 de junho de 2020.

11
12
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risco de crédito e perdas esperadas no contas a receber: a partir de junho de 2020 foi feito
um incremento no reconhecimento para fins de perdas esperadas em créditos com alunos;

•

redução ao valor recuperável de ativos: revisamos o cenário atual das atividades ofertadas
por todas as Unidades Geradoras de Caixa da Companhia, revendo estimativas e premissas,
e a Companhia não identificou perda por impairment.

•

redução de custos: adotamos medidas de revisão de custos e integração das recém
adquiridas Braz Cubas e Positivo, que resultaram em uma melhoria significativa da margem
de contribuição do grupo a partir do 3T2013;

•

implantação de novas matrizes curriculares, implantando em grande maioria das Instituições
o aumento de disciplinas a distância nos cursos presenciais14;

•

revisão do modelo de atribuição de horas dentro e fora de sala de aula ao corpo docente,
propiciando fico no aluno e atribuições eficiente;

•

negociação de locações dos Campi para carência parcial nas mensalidades locatícias,
impondo mero impacto no caixa da Companhia com a postergação parcial de obrigações,
bem como a postergação dos reajustes aos aluguéis neste exercício social;

•

implantação de formatos exclusivamente a distância de atendimento ao aluno, formatos de
ingresso que impactaram em reduções dos custos da Companhia e suas Controladas15; e

•

implantação de planos de renegociação de mensalidades com a inclusão da rematrícula,
garantindo a manutenção da base de alunos, ou seja, agindo diretamente na manutenção da
receita e dos alunos contra a taxa de evasão.

Como resultados das ações tomadas, a Companhia registrou melhora em um dos seus mais
importantes indicadores, a margem bruta, calculada como lucro bruto dividido por receita líquida, que
subiu 10,8 pontos percentuais de 43,8% no período de 3 (três) meses findo em 30 de setembro de
2019 para 54,6% no período de 3 (três) meses findo em 30 de setembro de 2020, em que pese o
nosso lucro líquido ter diminuído R$18,7 milhões, de R$22,4 milhões no período de 3 (três) meses
findo em 30 de setembro de 2019 para R$3,7 milhões no período de 3 (três) meses findo em 30 de
setembro de 2020.
A Companhia segue o plano de crescimento e expansão, baseado na solidez dos seus resultados,
sabendo que os desafios serão os impulsionadores e a alavanca de novos projetos e experiências
que virão, reconhecendo o esforço de todos os envolvidos nesse processo de aprendizado que nos
permitiu atravessarmos por esse momento e ter esperança na retomada do crescimento futuro.
Neste momento, dada a incerteza do cenário, não é possível mensurar os impactos econômicos
futuros no resultado da Companhia. Contudo, diante dos fatos já ocorridos e ações governamentais
em todo o país, é possível que haja redução do crescimento da base de alunos e atraso nos
recebimentos de mensalidades, consequentemente, impactando a geração de caixa. Entretanto, a
companhia não espera impactos significativos na recuperabilidade de ativos em função das
projeções de resultados.
A Companhia, ainda, segue monitorando o assunto e acompanhando estritamente as
recomendações das autoridades de saúde do país e da Organização Mundial de Saúde.

13
14
15

Conforme Demonstrações Financeiras intermediárias individuais e consolidadas em 30 de setembro de 2020.
Conforme Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019 da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
Conforme Resolução da Reitoria da Companhia nº 373/2020.
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Acordo de Retenção de Executivos
Os Srs. Antonio Cavalcanti Júnior, diretor estatutário da Companhia, e Wilson Roberto Pereira Diniz
Júnior, diretor não estatutário, são considerados colaboradores chave para o sucesso da Companhia
e suas atribuições são relevantes para os resultados dos negócios e alcance das metas da
Companhia, bem como para mantê-la em pleno e adequado funcionamento. Dessa forma, a
Companhia celebrou em 6 de agosto de 2018, com os Srs. Antonio Cavalcanti Júnior e Wilson
Roberto Pereira Diniz Júnior o “Instrumento de Concessão de Bônus de Incentivo de Médio de Longo
Prazo”, que prevê, dentre outras disposições, incentivos como forma de reconhecimento de seu
trabalho e para permanecer na Companhia, encorajando-os a manter seu vínculo de trabalho e,
assim, continuar contribuindo para o alcance dos resultados de negócios e metas esperados pela
Companhia no médio prazo. O direito a tal bonificação passa a existir após a ocorrência de
determinados eventos de liquidez, dentre eles a presente Oferta, sendo um dos fatores da métrica
de cálculo o preço por ação da oferta.
O bônus prevê que os executivos farão jus ao montante equivalente a 0,5% sobre a diferença, desde
que seja um resultado positivo, entre (a) o valor de avaliação da Companhia considerado para o
primeiro evento de liquidez, e (b) o Equity Value GIC ajustado, a partir de 1º de janeiro de 2017 até
a data de fechamento do primeiro evento de liquidez, por uma taxa de 10% (dez por cento) ao ano,
em caso da ocorrência de um dos seguintes eventos: (i) operação que resulte de melhores esforços
de subscrição, distribuição, colocação ou outro tipo de contrato habitual entre a Companhia e uma
ou mais instituições financeiras para uma oferta pública inicial estruturada como uma oferta pública
de valores mobiliários de emissão da Companhia; (ii) ou uma subscrição primária ou secundária da
oferta por investidores que não sejam os acionistas D2HFP Fundo de Investimento em Participações
ou Fundo de Investimento em Participações Alfa 7 Mutiestratégia, ou o desinvestimento, total ou
parcial, pelo acionista Archy LLC.
Nesse sentido, caso a Oferta seja concluída, cada um dos dois executivos receberá, no âmbito de
tal acordo de retenção, o montante de R$27.500 mil. Para mais informações, veja o item 13.16 deste
Formulário de Referência.
PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA COMPANHIA
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças referentes a Companhia, nossos negócios e condição
financeira estão relacionados a concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em
nossos fatores de risco, ocorrendo de maneira combinada. Vide o item abaixo “Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia”, e no Formulário de Referência, os itens 4.1 e 4.2.

830

PÁGINA: 132 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

7.1.A - Sociedade de economia mista
(a)

interesse público que justificou sua criação

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
(b)
atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de
universalização
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
(c)

processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
(a)

produtos e serviços comercializados

Nos últimos 3 (três) exercícios sociais a receita da Companhia foi composta pelo recebimento de
mensalidade decorrente da prestação de serviços na Educação Básica e no Ensino Superior, nas
modalidades de ensino presencial e a distância, sendo a prestação de serviços educacionais o único
segmento operacional da Companhia.
Em função da preponderância de suas atividades, substancialmente, na atividade de ensino superior,
a Companhia está organizada e é gerenciada em uma única unidade de negócio. Os cursos
oferecidos pela Companhia e suas controladas, embora sejam destinados a públicos diversos e
prestados de acordo com a modalidade de ensino contratada, sendo nos cursos presencias por meio
de seus campi e nos cursos a distância, por meio dos polos de educação a distância, não são
controlados e gerenciados pela Administração como segmentos independentes, sendo os resultados
da Companhia acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.
São comercializados os seguintes serviços:
Ensino Superior Presencial
Atualmente a Companhia conta com 14 (quatorze) instituições de ensino superior, a Universidade
Cruzeiro do Sul, a Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, o Centro Universitário do Distrito
Federal, o Centro Universitário Módulo, a Universidade de Franca – UNIFRAN, a Universidade
Positivo, a Faculdade Positivo Londrina, o Centro Universitário Braz Cubas, o Centro Universitário
de João Pessoa – UNIPÊ, o FSG – Centro Universitário da Serra Gaúcha, a FSG – Faculdade da
Serra Gaúcha de Bento Gonçalves, o Centro Universitário CESUCA, o Centro Universitário Nossa
Senhora do Patrocínio e a Faculdade São Sebastião – FASS. A Companhia oferece cerca de 1.264
cursos presenciais de graduação, pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu
(mestrado e doutorado) e extensão em todas as áreas de ciências exatas, humanas e biológicas.
Ensino à Distância
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia possui 1.134 polos de educação a distância
espalhados por todos os Estados do Brasil e no Distrito Federal. A Companhia possui também 1º
polo de educação a distância no Japão, na cidade de Hamamatsu-Shi. Além disso, a Companhia
poderá expandir anualmente sua atuação no ensino a distância por meio da criação de novos polos
por ato próprio, observando os quantitativos máximos definidos pelo MEC, realizado com base no
resultado do Conceito Institucional mais recente. A Companhia oferece cerca de 374 cursos à
distância de graduação, pós-graduação lato sensu (especialização) e extensão em todas as áreas
de ciências exatas, humanas e biológicas.
Educação Básica
Adicionalmente, por meio do Colégio Cruzeiro do Sul, localizado na capital do Estado de São Paulo,
do Colégio Alto Padrão, localizado na cidade de Franca, Estado de São Paulo, do Colégio S.
Sebastião – Centro, localizado na cidade de São Sebastião, Estado de São Paulo, do Colégio
CEUNSP Itu, localizado na cidade de Itu, Estado de São Paulo e do Colégio CEUNSP Salto,
localizado na cidade de Salto, Estado de São Paulo, a Companhia oferece educação infantil,
fundamental e média. Essas instituições possuem infraestrutura adequada aos seus alunos, com
instalações modernas e diferenciadas, sendo que, no caso do Colégio Cruzeiro do Sul, do Colégio
Alto Padrão, do Colégio CEUNSP Itu e do Colégio CEUNSP Salto os laboratórios, clínicas, auditórios
e complexos esportivos são integrados com a Universidade Cruzeiro do Sul, a Universidade de
Franca e o Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, respectivamente.

832

PÁGINA: 134 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

(b)

receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia

Conforme informado no item anterior, o único segmento operacional da Companhia é o de prestação
de serviços educacionais, de modo que toda a receita operacional líquida da Companhia decorre de
um único segmento.

(em R$ mil,
exceto %)
Receita
Líquida

Período de 9 meses findo em
30 de setembro de
2020
2019
% do
% do
R$
R$
total
total

Exercício findo em 31 de dezembro de
2019

2018
% do
total

R$

2017
% do
total

R$

% do
total

R$

1.331.446 100,0% 1.109.426 100,0% 1.474.249 100,0% 1.255.266 100,0% 1.006.373 100,0%

(c)
lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da
Companhia
Conforme informado anteriormente, o único segmento operacional da Companhia é o de prestação
de serviços educacionais, de modo que todo o lucro líquido da Companhia decorre de um único
segmento.

(em R$ mil,
exceto %)
Lucro líquido
(prejuízo)

Período de 9 meses findo em
30 de setembro de
2020
2019
% do
% do
R$
R$
total
total
(78.372)

100,0%

79.430

100,0%

Exercício findo em 31 de dezembro de
2019

2018

R$

% do
total

R$

120.871

100,0%

117.873

833

% do
total

R$

2017
% do
total

100,0% 86.905 100,0%
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
(a)

características do processo de produção

Metodologia de Ensino e Estrutura
A metodologia de ensino focaliza a ação educativa na participação ativa e crítica do estudante na
aquisição de conhecimentos práticos e teóricos, no desenvolvimento de habilidades e na formação
de valores e atitudes, processos nos quais os conteúdos das disciplinas/atividades são trabalhados
de modo a constituírem os fundamentos para que os estudantes desenvolvam as competências
necessárias ao exercício profissional e à participação crítica na sociedade atual. Dessa forma, a
aprendizagem está voltada para o desenvolvimento integral do estudante. Desde a elaboração do
Projeto Pedagógico do Curso, na definição dos objetivos do curso, elencam-se ações nessas três
áreas: cognitiva, de habilidades e de atitudes/valores. É nesse rol que os docentes buscam, na
elaboração de seus planos de ensino, os objetivos que pretendem alcançar com o desenvolvimento
de suas disciplinas, os quais, por sua vez, orientam a seleção de conteúdo, das bibliografias básica
e complementar, das estratégias de aula e dos procedimentos avaliativos.
As características do processo de produção da Companhia são diferentes para cada uma das
modalidades de ensino oferecidas pela Companhia, conforme descritas abaixo.
Ensino Superior Presencial
O processo de ensino e aprendizagem dos nossos cursos presenciais conduz à autonomia do
estudante, para a qual concorre a flexibilidade na organização curricular.
Sempre observando o que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais, além das disciplinas
de formação básica, profissional, específica etc., compõem as matrizes curriculares dos cursos,
visando à sua flexibilidade, disciplinas optativas, disciplinas on-line, estudos dirigidos e atividades
complementares.
As disciplinas on-line proporcionam aos estudantes a flexibilidade na aprendizagem, pois podem ter
acesso a atividades e conteúdos disponibilizados no momento que melhor lhes convier e de qualquer
lugar em que tenham acesso à internet, por meio do ambiente virtual de aprendizagem Blackboard.
Trata-se de uma tecnologia interativa, também, utilizada como ferramenta auxiliar no
desenvolvimento das disciplinas presenciais, pois permite o compartilhamento de diferentes tipos de
mídias (documentos, vídeos, áudio e todo material digitalizado), possibilitando o enriquecimento das
práticas docentes.
Por meio de atividades complementares, que se apresentam sob múltiplos formatos (palestras,
oficinas, visitas técnicas, estágios extracurriculares (não obrigatórios), monitorias, filmes, peças
teatrais, iniciação científica, cursos extracurriculares, congressos, simpósios etc.), os alunos têm
oportunidade de diversificar o repertório cultural, ampliar os conhecimentos teóricos e práticos, bem
como complementar e enriquecer a formação acadêmica.
Os campi da Companhia são administrados por diretores locais, responsáveis pela supervisão de
todo o seu funcionamento, do corpo docente, das metas a serem atingidas e do controle da qualidade
do ensino e aprendizagem, bem como dos serviços de apoio e da infraestrutura. A equipe local de
funcionários técnico administrativos fornece serviços de apoio aos alunos, incluindo atendimento
administrativo e financeiro, serviços de orientação e colocação profissional, assistência
psicopedagógica e apoio às atividades de laboratório e bibliotecas.
A grande maioria dos campi da Companhia é implantada em imóveis alugados e adaptados para as
necessidades dos negócios. Estes campi contam com infraestrutura adequada e têm sido bem
avaliados pelas visitas in loco do MEC.
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Portfólio de Cursos do Ensino Superior Presencial
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia contava com 341 mil alunos matriculados nos cursos de
graduação, pós-graduação e extensão na modalidade presencial e a distância, matriculados em 25
campi e nos 1.134 polos de educação a distância.
Graduação Presencial. São cursos com duração entre 4 e 12 semestres, nas modalidades de
bacharelado, tecnológicos e licenciatura, que compreendem as áreas de ciências exatas, biológicas
e humanas. No período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, a Companhia contou
com 123,9 mil alunos matriculados em aproximadamente 793 cursos de graduação, considerando
todas as unidades de ensino.
Pós-graduação lato sensu. São cursos com duração entre 360 e 3.254 horas. Em 30 de setembro
de 2020, a Companhia possuía 8,7 mil alunos e cerca de 405 cursos de pós-graduação lato sensu,
considerando todas as unidades de ensino.
Pós-graduação stricto sensu. São cursos de mestrado e doutorado autorizados pela CAPES, com
duração entre 24 e 48 meses. Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía 893 alunos, sendo
23 programas de mestrado e 14 programas de doutorado, considerando todas as unidades de ensino.
Extensão. São cursos de curta duração com foco na ampliação da capacitação de profissionais ou
interessados em ingressar nas áreas de ciências, biológicas, exatas ou humanas. No período de 9
(nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, a Companhia contou com uma média de 696 alunos
matriculados nos cursos de extensão.
Ensino à distância. São cursos de graduação, pós-graduação, nas áreas de ciências exatas,
biológicas e humanas, oferecidos por meio da Cruzeiro do Sul Virtual nas principais cidades dos
Estados do Brasil, no Distrito Federal e no Japão, na cidade de Hamamatsu-Shi. Em 30 de setembro
de 2020, a Companhia contou com 203,9 mil alunos matriculados nos 374 cursos de ensino a
distância oferecidos pela Companhia.
Ensino Superior à Distância - EAD
Atualmente a Companhia explora o ensino a distância por sua marca, Cruzeiro do Sul Virtual,
denominada também de Campus Virtual, que oferece cursos de graduação, pós-graduação, nas áreas
de ciências exatas, biológicas e humanas. No período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de
2020, a Companhia contou com 203,9 mil alunos matriculados nos 374 cursos de ensino a distância
oferecidos. Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía 1.134 polos de educação a distância
espalhados por todos os Estados do Brasil e no Distrito Federal, e também 1 (um) polo de educação a
distância no Japão, na cidade de Hamamatsu-Shi, devidamente autorizados pelo MEC.
Os cursos de graduação a distância são organizados em 2 (duas) metodologias de oferta: on-line e
semipresencial. Os cursos on-line e semipresenciais são estruturados, em geral, em módulos de 4
(quatro) semanas, com 1 (uma) ou 2 (duas) disciplinas em cada módulo. Nos ambientes virtuais de
aprendizagem o aluno tem acesso, por meio de diversos canais e meios de comunicação
(celulares, tablets, computadores, entre outros), às disciplinas, seus materiais, conteúdos (teórico,
vídeos, podcasts, entre outros materiais), biblioteca virtual, laboratório virtual, exercícios e avaliação
on-line. Os cursos semipresenciais contam também com uma periodicidade de encontros presenciais
nas sedes instituições de ensino da Companhia ou em polos parceiros autorizados de acordo com o
projeto pedagógico do curso. Nesses encontros são realizadas atividades práticas em laboratório ou
atividades de discussão e/ou orientação. Nos cursos on-line e semipresenciais o aluno conta ainda
para auxiliá-lo e orientá-lo, um tutor on-line (ou tutor a distância) no ambiente virtual. Este tutor dá
atendimento às demandas do aluno em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas. Cada disciplina
possui um docente responsável que atua com a orientação da coordenação do curso, na interlocução
com os alunos e tutores do curso.
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Os polos de educação a distância são unidades operacionais descentralizadas, no país ou no
exterior, para o desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos superiores a distância
ofertados pela Companhia, conforme estabelecido na legislação, dotados de infraestrutura física,
tecnológica pedagógica necessária ao suporte acadêmico, são realizadas as seguintes atividades:
•
aula inaugural: semana ou período de orientação dos alunos ingressantes sobre a
organização e funcionamento do curso;
•
atividades presenciais programadas: estudos dirigidos ou outra atividade específica,
preparados pelo docente responsável, acompanhados pelo tutor presencial do polo, e
teleconferências ou web conferências com um docente da instituição sede;
•
avaliação presencial: uma avaliação presencial integrada das disciplinas do módulo, que é
digitalizada e encaminhada à instituição sede para correção pelos docentes responsáveis pelas
disciplinas; e
•
atividades de extensão a comunidade referente aos programas e projetos institucionais e
aos projetos pedagógicos dos cursos.
A Companhia utiliza o Blackboard como plataforma principal de negócio para o ensino à distância
dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão.
Além disso, a Companhia poderá expandir anualmente sua atuação no ensino a distância por meio
da criação de novos polos por ato próprio, observando os quantitativos máximos definidos pelo MEC,
realizado com base no resultado do Conceito Institucional mais recente.
Além da instituição de ensino que deve seguir os padrões definidos e estabelecidos pelo MEC, os
polos também seguem padrões de infraestrutura rígidos para terem o direito de receberem de forma
adequada os alunos de ensino a distância.
Educação Básica
Os ensinos infantil, fundamental e médio são oferecidos pela Companhia, por meio do Colégio
Cruzeiro do Sul, do Colégio Alto Padrão, do Colégio S. Sebastião – Centro, do Colégio CEUNSP Itu
e do Colégio CEUNSP Salto. A educação básica conta com um sistema pedagógico organizado para
garantir formação continuada por meio de um aparato logístico e tecnológico, além de contar com
uma equipe pedagógica com ampla experiência em educação e formação de grandes grupos.
O modelo inclui materiais didáticos, compostos de textos, guias de conteúdo programático, entre
outros materiais, que são distribuídos aos alunos antes e durante os períodos letivos. O modelo
pedagógico da Companhia permite que os alunos e professores se preparem com antecedência para
as aulas e monitorem o cumprimento do conteúdo programático. Além de aulas expositivas, a
Companhia oferece diversas atividades em laboratórios, onde os alunos têm a oportunidade de
experimentação prática.
Com uma infraestrutura que a Companhia acredita ser adequada aos seus alunos, os colégios da
Companhia possuem biblioteca informatizada, brinquedoteca, anfiteatro, complexo esportivo, núcleo
de enfermagem, convênio com hospitais da região, portal educacional, segurança interna e externa,
modernos laboratórios de informática, línguas, desenho, física, química e biologia, e os alunos ainda
têm acesso aos laboratórios das instituições de ensino.
Com o objetivo de manter os pais sempre bem informados, os colégios disponibilizam um portal
educacional, onde os pais podem se informar sobre os projetos e atividades desenvolvidas no
decorrer do ano letivo.
Na educação básica, a Companhia possui 5 (cinco) colégios. Os colégios oferecem educação infantil,
ensino fundamental I, ensino fundamental II e ensino médio. Para o período de 9 (nove) meses findo
em 30 de setembro de 2020, a Companhia contou com uma média de 4.033 alunos matriculados nos
cursos de educação básica.
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Corpo Docente – Ensino Superior
Em 30 de setembro de 2020, as instituições de ensino superior da Companhia contavam com 3.204
funcionários em seu corpo docente, sendo a maioria deles com título de mestres e doutores.
Segue abaixo quadro contemplando dados referentes à titulação do corpo docente das instituições
de ensino superior da Companhia:
Universidade
Cidade de São
Paulo - UNICID
Qtd.
%
13
3%

Universidade
Cruzeiro do Sul
Titulação
Graduados
Especialista
s
Mestres
Doutores
TOTAL

Qtd.

%

Titulação
Graduados
Especialistas
Mestres
Doutores
TOTAL

(b)

Centro
Universitário
Módulo
Qtd.
%
1
1%

Centro
Universitário do
Distrito Federal
Qtd.
%
3
2%

43

9%

68

12,00%

44

10%

61

17%

18

24%

30

15%

227
189

44%
35%

221
164

50%
37%

161
100

46%
30%

39
15

122
58

56%
27%

527

100,00%

442

100,00%

343

100,00%

73

54%
21%
100,00
%

213

100,00%

Faculdade São
Sebastião FASS
Titulação
Graduados
Especialistas
Mestres
Doutores
TOTAL

Universidade de
Franca
UNIFRAN
Qtd.
%
21
7%

Qtd.
1
9
20
5
35

%
3%
26%
57%
14%
100,00%

Centro
Universitário
Nossa Senhora
do Patrocínio
Qtd. %
4
2%
85
42%
88
44%
24
12%
201
100,00%

Centro Universitário
de João Pessoa UNIPÊ
Qtd.
%
11
3%
5
2%
206
65%
97
30%
319
100,00%

FSG – Centro
Universitário da
Serra Gaúcha
Qtd.
0
41
161
88
290

%

Universidade Positivo
Qtd.
0
24
245
195
464

%
0%
5%
53%
42%
100,00%

0
14%
55%
31%
100,00%

FSG - Faculdade
da Serra Gaúcha
de Bento
Gonçalves
Qtd. %
0
0
7
25%
19
68%
2
7%
28
100,00%

Centro Universitário
Braz Cubas
Qtd.
14
0
96
44
154

%
10%
0%
62%
28%
100,00%

Centro
Universitário
CESUCA
Qtd.
0
2
46
25
73

%
0
3%
63%
34%
100,00%

Faculdade Positivo
Londrina
Qtd.

%
0
0
26
16
42

0%
0%
61%
39%
100,00%

características do processo de distribuição

O processo de distribuição de serviços da Companhia se dá por meio de suas controladas, as
mantenedoras das instituições de ensino da Companhia, e inclui ensino superior, ensino à distância
e educação básica.
Processo de Ingresso de Alunos no Educação Básica
O processo de ingresso no Educação Básica decorre da divulgação da quantidade de vagas, inscrição
presencial seguida de avaliação técnica de etapa por entrevista junto a coordenação pedagógica.
Processo de Ingresso de Alunos no Ensino Superior
Os processos de captação de alunos se dividem em:
Prova Tradicional e Agendada. O processo seletivo para ingresso de alunos para cursos de graduação
presencial e a distância pode acontecer de maneira presencial, por meio de uma prova escrita que
abrange as matérias do núcleo comum obrigatório do ensino médio e seus conteúdos programáticos.
Cada instituição de ensino define um cronograma independente de provas com local, data e horários
fixos, sendo facultado aos candidatos a eleição do local, data e horário que melhor lhe convenha,
observado os disponibilizados pela instituição de ensino, com exceção do vestibular para graduação à
distância, o qual oferece opções de datas pré-estabelecidas para a execução da prova.
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Prova On-line. A partir de 2020, o processo seletivo para ingresso de alunos para cursos de
graduação presencial e a distância pode acontecer também on-line, por meio de uma prova escrita
que abrange as matérias do núcleo comum obrigatório do ensino médio e seus conteúdos
programáticos.
Ingresso Via ENEM. Nesta modalidade de processo seletivo para ingresso de alunos para cursos de
graduação presencial e a distância, os candidatos podem fazer uso de suas notas no Exame
Nacional do Ensino Médio (“ENEM”) para ingressar na instituição de ensino superior desejada. Para
mais informações sobre o ENEM, ver item 7.5 deste Formulário de Referência.
Outras captações. Além das formas acima descritas, o ingresso de alunos nas instituições de ensino
superior da Companhia podem ocorrer de outras maneiras, quais sejam: (a) processo seletivo
realizado por graduados que desejam iniciar um novo curso de graduação; (b) alunos que trancaram
suas respectivas matrículas e desejam retornar para o curso que estavam matriculados; (c) alunos
de instituições de ensino superior concorrentes que solicitam transferência de sua matrícula para
uma das instituições da Companhia; e (d) alunos que solicitam transferência interna entre cursos
dentro de uma mesma instituição de ensino superior.
O gráfico abaixo apresenta a evolução dos alunos ingressantes por meios de todas formas de
captações realizadas pela Companhia nos períodos indicados:
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Pós-graduação. Para os cursos de pós-graduação, tanto lato sensu como stricto sensu, presencial
ou à distância, os candidatos passam por um processo seletivo que compreende a análise de seus
currículos e uma entrevista pessoal.
Extensão. Os cursos de extensão, tanto presencial como à distância, dependem apenas da matrícula
do aluno de acordo com um cronograma pré-estabelecido fornecido pelas instituições de ensino que
oferecem o curso.
Cobrança das mensalidades
No âmbito da cobrança das mensalidades, a Companhia possui um processo que compreende etapas de
negociação internas e externas com o objetivo de determinar termos e condições que permitam a
manutenção do aluno e o recebimento pela Companhia dos valores devidos. São utilizados pela Companhia
processos de cobrança automatizados, por meio do portal do aluno, onde o aluno consegue acompanhar o
pagamento de suas mensalidades. Também são utilizados processos de cobrança interna, na própria
instituição de ensino, e externa, por meio de escritórios de cobrança.
Caso esses mecanismos não obtenham resultados, a Companhia realiza a cobrança judicial dos
valores devidos pelo aluno.
Marketing
Como forma de captar novos alunos, a Companhia realiza diversas campanhas publicitárias e ações
de relacionamento.
As novas campanhas publicitárias falam do compromisso com a qualidade e com o conteúdo na
formação dos alunos. Para propagar esse raciocínio, foi criado o conceito "Vontade não é nada sem
conteúdo" pela Universidade Cruzeiro do Sul, pelo qual são reforçadas todas as vantagens de
escolher uma universidade que faça uma diferença real no futuro dos estudantes.
As campanhas publicitárias, tanto para os processos seletivos quanto para efeitos institucionais, são
planejadas e executadas por uma estrutura centralizada (interna/agências), todavia concebidas
individualmente para cada marca da Companhia, de modo a considerar os diversos mercados
geográficos de atuação e refletir os diferentes posicionamentos estratégicos. De um modo geral, e
guardadas as peculiaridades de cada marca, a Companhia se utiliza de todas as ferramentas de
marketing disponíveis, tanto online quanto off-line. Canais de venda direta, complementares às
formas de divulgação, estão sendo aprimorados na nova estrutura comercial.
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Evasão
A Companhia desenvolveu uma metodologia de combate à evasão, baseada em variáveis e
diretrizes próprias, que buscam antecipar possíveis casos de evasão. Por meio dessa metodologia
preventiva, a Companhia consegue estabelecer uma taxa de risco de evasão possível para seus
alunos. Desse modo, a Companhia busca manter contato com aqueles que apresentam maior
tendência a deixar suas instituições de ensino. Com base em tais informações, o núcleo de
relacionamento da Companhia implementa ações para reduzir a evasão, como por exemplo, entrar
em contato com o aluno e compreender os motivos que poderiam culminar em sua evasão,
apresentando, dessa forma, alternativas para evitá-la.
As taxas de evasão são medidas de duas formas: (a) aquela que ocorre durante o semestre letivo,
no período correspondente ao intervalo entre o primeiro e o último dia letivo, e que se materializa por
meio de trancamento ou cancelamento do curso ou, ainda, transferência de instituição de ensino; e
(b) aquela que ocorre no período entre o término oficial do semestre letivo, e o último dia
disponibilizado para a rematrícula e que se materializa por meio do abandono do curso, por alunos
que não solicitam formalmente sua saída ou que não se rematrícula para o próximo semestre.
Os gráficos abaixo apresentam a variação das taxas de evasão nos períodos indicados,
considerando todas as instituições de ensino superior da Companhia:
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Relacionamento
A Companhia utiliza diversos canais de acesso como forma de comunicação com seus alunos, de
modo a proporcionar facilidade e comodidade no âmbito da prestação de serviços das instituições
de ensino. Abaixo segue uma breve descrição dos principais canais de relacionamento utilizados
pela Companhia:
•

Centro de Atendimento ao Aluno (CAA). Por meio de sua supervisão e coordenação, esta
central de atendimento possibilita que o aluno além da solicitação e retirada de documentos
acadêmicos e financeiros, exponha suas opiniões, queixas, reivindicações e observações em
geral. A CAA permite o acompanhamento das solicitações pelos terminais de acesso
presenciais e online. Todos os pedidos dos alunos e comunidade externa e a ocorrência do
atendimento ficam registrados no sistema, criando um prontuário eletrônico. Na CAA online,
todos os processos passam por uma minuciosa análise antes de serem liberados para o setor
responsável. A CAA consiste em um atendimento claro e objetivo que busca a imediata
atenção e o direcionamento do aluno.

•

Portal Institucional. Contempla informações estáticas e dinâmicas, com atualizações diárias.
Esse portal é voltado para as informações institucionais e informações de interesse da
comunidade acadêmica (programas, serviços, eventos, seminários, visitas técnicas,
concursos etc.); dispõe de uma lista de links para sites de interesse da comunidade interna
e externa, formulário eletrônico para envio de e-mail a vários setores e acesso à área restrita
aos alunos (notas, faltas, situação financeira, emissão de boleto, Centro de Atendimento ao
Aluno online e acesso ao Blackboard).

•

Call Center. Centro de atendimento telefônico que busca prover aos alunos informações
decorrentes de suas demandas imediatas.
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•

Jornal Mural “Em Cartaz”. Canal de informações abrangente e dinâmico, publicado
mensalmente, com informações não só da instituição de ensino superior, cujo conteúdo é
alimentado pelas coordenações de curso, professores e alunos, mas também das demais
instituições que compõem a Companhia. Além de informações de interesse do público da
instituição, o Jornal Mural também contempla programação cultural e curiosidades. Afixado
em pontos estratégicos da instituição de ensino superior, também é veiculado no formato
digital.

•

Mensagem SMS (Short Message Service). Serviço que permite o rápido envio de
informações urgentes e de interesse dos alunos, além de lembretes e divulgações
institucionais.

•

Redes sociais. Canais de relacionamento relevante de interação com a comunidade externa,
atualizados periodicamente e monitorados por empresa especializada. Atualmente, são
utilizadas as seguintes plataformas de comunicação: Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin,
Spring-me, Flickr e Youtube.

•

Blog. Com conteúdo multimídia, artigos de professores sobre atualidades e entrevistas, tem
seu conteúdo atualizado semanalmente por uma equipe de profissionais, que também
interage com os internautas. A Companhia entende que ter ferramentas de comunicação que
ampliam e proporcionam essa interação com o mundo e as pessoas é papel fundamental no
processo crescente e ininterrupto de compartilhamento de experiências e informações.

(c)

características dos mercados de atuação

Visão geral do mercado de educação no Brasil
O acesso à educação de qualidade figura entre as principais prioridades para os brasileiros, de
acordo com a pesquisa “Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) - Nossos Brasis:
prioridades da população realizada” pelo Ipea. Trata-se de uma via de acesso para o mercado de
trabalho o que afeta diretamente a renda e consequentemente qualidade de vida dos brasileiros.
No Brasil, o ciclo educacional começa com o ensino fundamental e médio que contavam com uma
base de aproximadamente 48 milhões de alunos em 2018 e que é ministrado principalmente por
escolas públicas, que respondem por 81% deste total, de acordo com o MEC. As instituições privadas
geralmente lideram as classificações de qualidade, e há variações significativas na qualidade entre
as escolas públicas como resultado dos diferentes investimentos feitos pelos municípios, estados e
governo federal brasileiro com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Exame
Nacional do Ensino Médio) ou ENEM.
O segmento de ensino superior contava com 8,6 milhões de matrículas de acordo com informações
do Censo da Educação Superior 2019 e pode ser dividido em cursos de graduação e cursos de pósgraduação. Os cursos de graduação atendem aos alunos que ingressam após finalizar o ensino
médio, enquanto os cursos de pós-graduação (incluindo mestrado e doutorado) são considerados
extensões para aqueles que já cursaram algum tipo de graduação. De acordo com o Observatório
do Plano Nacional de Educação, o objetivo é elevar a taxa bruta de matrículas na educação superior
para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da
oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas até 2024, o que indica potencial de
continuidade de crescimento do setor de ensino superior no Brasil
A atividade privada de educação no Brasil tem apresentado relevante crescimento nos últimos anos,
catalisada por fatores como (i) aumento contínuo de investimentos privados, (ii) aumento da
demanda por novos cursos, (iii) aumento do nível de renda da população e (iv) incentivos
governamentais. É esperado que este crescimento perdure, sustentado pela retomada econômica
do país, pelo aumento dos incentivos à educação continuada por parte dos empregadores, pela
expansão do segmento de crédito estudantil, entre outros fatores.
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O diagrama abaixo ilustra a organização simplificada deste mercado no Brasil.
Percentual de alunos por etapa do ciclo educacional no Brasil (2020)

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.

Segmento de ensino superior no Brasil
No Brasil existem 2.608 instituições de ensino superior no total, oferecendo 40.427 cursos de
graduação e 36 cursos sequenciais. As instituições privadas possuem grande relevância
representando 88,4% deste total.
O número total de matrículas no ensino superior atingiu 8,6 milhões em 2019, o que representa um
crescimento de aproximadamente 43,7% quando comparado ao número total de matrículas em 2009,
e 1,8% em relação ao ano de 2018. Entre 2009 e 2019, o número total de matrículas no ensino
superior apresentou um crescimento anual médio composto de 3,6%, conforme pode ser observado
no gráfico abaixo.
Este crescimento foi fortemente impulsionado pelo setor privado, que ganhou participação de
mercado dado a maior inscrição de novos alunos nesta categoria, passando de 75,4% do total de
matrículas em 2018 para 75,8% em 2019. Em outras palavras, pode-se dizer que em 2019 para cada
aluno matriculado em cursos de ensino superior na rede pública, existem 2,2 alunos matriculados na
rede privada.
O crescimento anual médio composto do número de ingressos em instituições de ensino superior
privadas foi de 2,4% entre 2018 e 2019 frente a 0,1% no segmento público, conforme pode ser
observado no gráfico abaixo.
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Evolução do número de matrículas no ensino superior no Brasil, por categoria público/privada
(2009-2018, em milhões de matrículas)

Fonte: Censo da Educação Superior 2019 (CES 2019)

Este crescimento de representatividade deve-se ao número expressivo de novos ingressos em
cursos de graduação em instituições privadas enquanto os ingressos em instituições públicas
permaneceram com um nível de crescimento reduzido.
Número de ingressos em cursos de graduação, por categoria administrativa (2009-2018, em
milhões de matrículas)

Fonte: Censo da Educação Superior 2019 (CES 2019)

O ensino superior pode ser oferecido em dois formatos no Brasil, de maneira presencial ou a
distância. O primeiro, e mais tradicional, é baseado em interações essencialmente presenciais com
os alunos, podendo, de acordo com as normas regulamentares aplicáveis, conter até 40% do
conteúdo em formato digital, de maneira a complementar as interações presenciais. A única exceção
são os cursos de medicina, que seguem regulamentação específica. Já no ensino a distância, a
oferta do curso é realizada prioritariamente em formato digital, podendo ser complementada por
aulas de reforço e acompanhamento presenciais.
Das 8,6 milhões de matrículas de 2019, 28,5% foram realizadas na modalidade à distância, que
praticamente dobrou sua participação no número de matrículas total em dez anos. O crescimento
anual médio composto da modalidade a distância foi de 192,4% enquanto na modalidade presencial
foi de 20,3% de 2009 a 2019.
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Evolução do número de matrículas no ensino superior no Brasil, por modalidade de ensino
(2009-2018, em milhões de matrículas)

Fonte: Censo da Educação Superior 2019 (CES 2019)

De acordo com o INEP, o perfil dos alunos difere bastante quando comparados por modalidade de
ensino, a começar pela origem. No ensino presencial, 66% dos alunos vem de escolas particulares,
enquanto que, no ensino a distância, 82% vem de escolas públicas. A presença das classes CDE no
ensino a distância é doze pontos percentuais superior à presença dessas classes no ensino
presencial, 75% contra 63%, o que também se relaciona com a participação dos estudantes que
efetivamente trabalham durante os estudos, 84% no ensino a distância contra 61% no ensino
presencial. Também é possível notar uma grande diferença nos perfis por faixa de idade – enquanto
cerca 79% dos alunos tem entre 18 a 29 anos no ensino presencial, apenas 44% dos alunos
pertencem a esse grupo no ensino a distância. Em suma, o aluno do ensino a distância está mais
inserido nas classes CDE, é mais maduro e posterga a entrada no ensino superior. Em ambas as
modalidades, as mulheres participam de maneira mais relevante, porém no ensino a distância a
participação do público feminino é bem maior, representando 62% do total de alunos.
Adicionalmente a tendência atual de digitalização e ensino a distância, a pandemia do novo
coronavírus, com suas consequências sociais e econômicas, terá papel decisivo também no ensino
superior e na aceleração dessa tendência. O número das matrículas em EAD ainda deve crescer
bastante, mas não a ponto de inviabilizar a educação presencial. Nos próximos três ou quatro anos,
esses números devem se estabilizar. Por outro lado, a pandemia trouxe um componente catalisador,
quando o assunto é educação.
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Perfil dos alunos no Brasil, por modalidade de ensino

Fonte: Censo da Educação Superior 2019 (CES 2019)

Perspectivas e tendências para o segmento de ensino superior no Brasil
O segmento de ensino superior no Brasil apresenta algumas tendências globais e locais que
sustentam o crescimento futuro esperado.
No âmbito global, nota-se que o ensino superior no Brasil ainda é sub-penetrado frente a outros
países. Pode-se observar no gráfico abaixo que 21% da população brasileira entre 25 e 34 anos
possui nível superior, enquanto que em outros países latinos como Chile, Colômbia e México esse
indicador é superior, de 34%, 30% e 24%, respectivamente. Em países desenvolvidos, é possível
notar uma diferença ainda maior, com tal indicador chegando a marca de 63% no Canadá, 62% no
Japão e 47% na Espanha, conforme pode-se observar no gráfico abaixo.

Fonte: OCDE 2020

No contexto local, algumas características evidenciam o grande potencial de crescimento do ensino
superior, sendo eles (i) alta demanda latente por qualificação acadêmica, (ii) retomada da economia
com impactos diretos no aumento na base de alunos, (iii) grande relação entre nível de escolaridade
e renda e (iv) incentivos governamentais à formação superior.
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(i)

Alta demanda latente por qualificação acadêmica

É possível observar uma demanda latente relevante por ensino superior, representada pelo total da
população com ensino superior incompleto ou ensino médio completo que não se encontra
matriculada em instituições de ensino superior. Essa demanda latente vem crescendo nos últimos
anos atingindo 55,8 milhões de pessoas em 2018 com potencial para se matricularem em um curso
superior, conforme pode-se observar no gráfico abaixo.
Demanda latente vs. matriculados no ensino superior no Brasil (2012-2018, em milhões de
pessoas)

Fonte: Censo da Educação Superior 2019 (CES 2019)

(ii)

Retomada da economia com impactos diretos no aumento na base de alunos

A retomada da economia nacional também deverá ser fator determinante para o crescimento deste
mercado, aliada à maior digitalização do setor e à maior aderência a ofertas de cursos híbridos, que
combinem em maior parcela conteúdo presencial e online. O crescimento da economia representada
pelo PIB tem grande correlação com a base total de alunos do mercado, conforme pode-se observar
no gráfico abaixo.
Crescimento do PIB e da base de alunos de ensino superior no Brasil (2010-2018)

Fonte: IBGE e INEP / MEC

(iii)

Grande relação entre nível de escolaridade e renda

Outro fator que contribui diretamente para que a busca pelo ensino superior seja cada vez maior é a
forte correlação entre o nível de escolaridade e a taxa de desemprego e nível de renda. A taxa de
desemprego por nível de instrução no Brasil é inferior quando observada a categoria ensino superior
completo ou equivalente o que deixa claro que concluir o ensino superior aumenta as chances de
empregabilidade bem como resulta em melhor nível de remuneração no Brasil, conforme pode-se
observar nos gráficos abaixo.
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Taxa de desemprego por nível de instrução no Brasil (3T2018-2T2020)

Fonte: IBGE

Salário médio do profissional com ensino superior vs. salário médio do profissional com
ensino médio (2019)

Fonte: OECD 2020

(iv)

Incentivos governamentais à formação superior

O incentivo de órgãos governamentais à formação superior também é fator importante e deverá
continuar contribuindo para o crescimento do segmento. Considerando que elevar a taxa bruta de
matrícula no ensino superior da população entre 18 e 24 anos para 50% enteja entre as metas do
Plano Nacional de Educação, é esperado que o Governo Federal continue fomentando o setor
através de incentivos como o PROUNI, que promove a concessão de bolsas de estudo integrais ou
parciais através da isenção de impostos para alunos que comprovem baixa renda, e do FIES, um
programa de financiamento estudantil para alunos e cursos que atendam certas especificações.
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O PROUNI originou-se como uma derivada da reforma universitária do governo Lula e é um
programa de incentivos fiscais instituído em 2004 que prevê isenções fiscais federais de IRPJ, PIS,
COFINS e CSLL referentes às receitas de cursos de graduação e graduação tecnológica. Atualmente
o programa oferta 91.609 bolsas, das quais 63.536 integrais e 28.073 parciais, de acordo com o
Ministério da Educação.
(d)

eventual sazonalidade

Desconsiderando o efeito do crescimento da Companhia, a sazonalidade das suas receitas
provenientes das mensalidades e taxas varia com a taxa de evasão e inadimplência de alunos, que
aumenta cumulativamente ao longo do semestre. De modo geral, as receitas da Companhia são
menores no segundo trimestre, recuperam-se no terceiro trimestre e caem novamente no quarto
trimestre.
Em relação aos custos e despesas da Companhia, não existe sazonalidade relevante, tendo em vista
que se mostram aproximadamente constantes durante o ano, sendo geralmente um pouco menores
nos meses de janeiro e dezembro devido às férias escolares.
(e)

principais insumos e matérias primas, informando:

(i)
descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a
controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva
legislação aplicável
A Companhia mantém relacionamento de longo prazo com seus fornecedores, tais como
empreiteiros, empresas de manutenção predial, agências de publicidade, gráficas, empresas de
desenvolvimento e manutenção de software e hardware, telefonia e comunicação de dados e voz,
telemarketing, locadores de imóveis, serviços de cobranças, empresas de segurança e limpeza e
distribuidoras de materiais de laboratório, entre outros. Os produtos e serviços fornecidos à
Companhia são avaliados periodicamente, com a finalidade de se verificar sua qualidade.
A prestação de serviços de ensino a distância necessita de fornecedores, e parcerias diferenciadas
em relação ao serviço de educação presencial. Destes destaca-se a necessidade de parceiros
tecnológicos relativos à infraestrutura física de tecnologia da informação (TI), de ambientes virtuais
e parcerias locais dos polos de ensino a serem abertos.
Sua relação com órgãos governamentais em relação a sua prestação de serviço, está atrelada a
campo de estágio obrigatório, tal como convênios estabelecidos para a realização de estágio na área
da saúde, em hospitais da rede pública de saúde, estágio de prática jurídica com o estabelecimento
de núcleos de prática em tribunais.
(ii)

eventual dependência de poucos fornecedores

A Companhia não possui dependência ou vulnerabilidade em relação a qualquer fornecedor, uma
vez que atua com uma ampla gama de fornecedores de produtos e serviços. Em relação ao ambiente
de aprendizagem virtual, a Companhia atualmente possui relação comercial com 3 (três)
fornecedores, logo qualquer imprevisto será amplamente mitigado e/ou inexistente ao seu negócio.
Em geral, os fornecedores da Companhia são selecionados com base em propostas de serviços,
com o objetivo de identificar aquele que ofereça os melhores termos e condições para cada negócio.
(iii)

eventual volatilidade em seus preços

A Companhia não possui dependência de insumos e matérias primas em suas operações. No
entanto, o custo dos serviços da Companhia está relacionado ao preço do salário de seus
professores e do custo de locação dos imóveis nos quais opera suas unidades de ensino.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
(a)

montante total de receitas provenientes do cliente

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui clientes responsáveis por mais de 10%
da sua receita líquida total.
(b)

segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui clientes responsáveis por mais de 10%
da sua receita líquida total.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
Lei Geral de Proteção de Dados
No ano de 2018, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”),
que regula as práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais de forma geral e não mais
esparsa e setorial, como até então o direito à privacidade e proteção de dados era regulado no Brasil.
Em 18 de setembro de 2020, a LGPD entrou em vigor, com exceção dos artigos 52, 53 e 54 da
LGPD, que tratam das sanções administrativas, e que entrarão em vigor posteriormente, a partir de
1º de agosto de 2021, na forma da Lei nº 14.010/2020.
Criando um microssistema de regras que impacta todos os setores da economia, a LGPD estabelece
um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados pessoais e prevê,
dentre outras providências, os direitos dos titulares de dados pessoais, hipóteses em que o
tratamento de dados pessoais é permitido (bases legais), obrigações e requisitos relativos a
incidentes de segurança da informação, vazamentos, transferências e compartilhamento de dados
pessoais, inclusive internacional, bem como as sanções a serem aplicadas em caso de
descumprimento.
Ainda, a LGPD criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), autoridade que será
responsável por elaborar diretrizes e aplicar as sanções administrativas, em caso de
descumprimento da LGPD. No dia 26 de agosto de 2020, o executivo federal editou o Decreto nº
10.474/2020 aprovando a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e
das funções de confiança da ANPD.
A Companhia coleta, utiliza, processa, armazena e gerencia dados pessoais no curso normal de
seus negócios. Tais dados pessoais podem ser processados em desacordo com a legislação e estão
sujeitos a incidentes de segurança, em especial invasão, violação, bloqueio, sequestro ou
vazamentos. A Companhia deve também providenciar um ambiente seguro para os titulares de
dados. O investimento para manutenção das condições técnicas e administrativas para a segurança
da informação e proteção de dados pessoais na Companhia também será necessário, inclusive para
a sustentação de sua estrutura de governança corporativa de proteção de dados pessoais. Ainda,
conforme a LGPD, a Companhia tem o dever legal de manter um canal de comunicação com os
titulares dos dados pessoais sobre os quais realiza tratamento, inclusive seus clientes e parceiros
comerciais.
A LGPD também estabelece que as seguintes informações devem ser fornecidas aos titulares de
dados, inclusive por meio avisos de privacidade: (i) finalidade(s) específica(s) do tratamento; (ii)
meios e duração do tratamento; (iii) identificação do responsável pelo tratamento de dados; (iv)
informações de contato do responsável pelo tratamento de dados; (v) informações a respeito do
compartilhamento de dados pessoais com terceiros e a finalidade; (vi) descrição da responsabilidade
e da responsabilidade dos agentes de tratamento envolvidos.
Com a entrada em vigor da LGPD, o descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD
tem como riscos: (i) a propositura de ações judiciais, individuais ou coletivas pleiteando reparações
de danos decorrentes de violações, baseadas não somente na LGPD, mas, na legislação esparsa e
setorial sobre proteção de dados ainda vigente; e (ii) a aplicação das penalidades previstas no Marco
Civil da Internet, em caso de violação de suas disposições, notadamente as regras de segurança do
armazenamento online da informação, uma vez que estes já têm atuado neste sentido, antes mesmo
da vigência da LGPD e da efetiva estruturação da ANPD, especialmente em casos de incidentes de
segurança que resultem em acessos indevidos a dados pessoais.
Em agosto de 2021, com a entrada em vigor das sanções administrativas da LGPD, caso a
Companhia e/ou suas controladas não estejam em conformidade com a LGPD, a Companhia e/ou
suas controladas podem estar sujeitas às sanções, de forma isolada ou cumulativa de: (i)
advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; (ii) obrigação de divulgação
de incidente; (iii) suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração
pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da
atividade de tratamento pelo controlador; (iv) suspensão do exercício da atividade de tratamento dos
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dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por
igual período, em caso de reincidência; e (v) bloqueio temporário e/ou eliminação de dados pessoais;
(vi) proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados; e (vii)
multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no
seu último exercício, excluídos os tributos, até o montante global de R$50.000.000,00 por infração.
Além disso, a Companhia e/ou suas controladas podem ser responsabilizadas por danos materiais,
morais, individuais ou coletivos por ela causados e ser consideradas solidariamente responsáveis
por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados por suas controladas, devido ao não
cumprimento das obrigações estabelecidas pela LGPD.
Como explorado, a Companhia poderá ser judicialmente demandada ao pagamento de indenizações
aos usuários prejudicados por violações dos seus direitos como titulares de dados, tais como seus
direitos a transparência, no sentido de obter informações sobre o tratamento de seus dados pessoais
e demais direitos previstos na LGPD.
Nota-se que, em caso de insuficiência na prestação de informações sobre o tratamento conforme as
exigências da LGPD, a Companhia também poderá sofrer sanções administrativas por órgãos e
entidades de proteção de dados pessoais, defesa do consumidor e defesa do interesse público.
Desta forma, falhas na proteção dos dados pessoais tratados pela Companhia e/ou suas controladas,
bem como a inadequação à legislação aplicável, que podem acarretar multas elevadas, divulgação
do incidente para o mercado, eliminação dos dados pessoais da base e até suspensão de tratamento
de dados, o que poderá impedir a Companhia e/ou suas controladas de desenvolver suas atividades
regularmente e/ou afetar negativamente sua reputação e seus resultados e, consequentemente, o
valor das ações da Companhia.
Regulação relativa à privacidade e proteção de dados no Brasil
As normas sobre privacidade e proteção de dados no mundo têm evoluído nos últimos anos, de
modo a estabelecer regras mais objetivas sobre como os dados pessoais (toda e qualquer
informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável) podem ser utilizados pelas
organizações.
No Brasil, especificamente, até o ano de 2018, o tema era tratado pelo Judiciário de forma casuística
e pontual, por meio da interpretação de uma série de dispositivos legais setoriais, quais sejam:
•

a Constituição Federal Brasileira, que estabeleceu como direitos constitucionais o direito à
intimidade, à vida privada e à imagem;

•

a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que trouxe contornos mais objetivos
para a abertura de bancos de dados de consumidores e cadastro de maus pagadores,
estabelecendo, inclusive, que o consumidor deve ter acesso aos dados pessoais que
constam em tais bancos de dados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes;

•

a Lei nº 12.414/11 (Lei do Cadastro Positivo), alterada em abril de 2019, que estabeleceu
regras específicas para a criação de bancos de dados de bons pagadores, determinando que
é direito do cadastrado, dentre outros, ser informado, previamente, sobre a identidade do
gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento dos seus dados pessoais e, ter
os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a finalidade para a qual eles foram
coletados;

•

a Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), que tratou em diversos artigos sobre a proteção
da privacidade e dos dados pessoais das pessoas no ambiente online, mas, não definiu o
conceito de dados pessoais; e

•

o Decreto nº 8.771/16, que regulamentou o Marco Civil da Internet e definiu dados pessoais
como aqueles relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, tais como números
identificadores, dados locacionais ou identificadores eletrônicos, quando estes estiverem
relacionados a uma pessoa.
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No entanto, em agosto de 2018, com a promulgação da Lei nº 13.709/2018, conforme alterada, Lei
Geral de Dados Pessoais (“LGPD”), as práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais, no
Brasil, passaram a ser reguladas de forma geral, por meio de um sistema de regras sobre o tema
que impacta todos os setores da economia. Em 18 de setembro de 2020, a LGPD entrou, com
exceção dos artigos 52, 53 e 54 da LGPD, que tratam das sanções administrativas, entrarão em
vigor posteriormente, a partir de 1º de agosto de 2021, na forma da Lei nº 14.010/2020.
A LGPD tem como objetivo proteger os direitos fundamentais da liberdade, privacidade e livre
desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais, criando um ambiente de maior controle
dos indivíduos sobre os seus dados e de maiores responsabilidades para as organizações que os
tratam, trazendo novas obrigações a serem observadas.
Além disso, a LGPD (a) prevê diversas hipóteses autorizadoras do tratamento de dados
pessoais(bases legais); (b) dispõe sobre uma gama de direitos dos titulares de dados pessoais; (c)
prevê sanções administrativas para o descumprimento de suas disposições, que variam de uma
simples advertência e determinação de exclusão dos dados pessoais tratados de forma irregular à
imposição de uma multa, no valor equivalente a até 2% (dois por cento) do faturamento de
organização no Brasil; e (d) cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("ANPD"), autoridade
garantidora da observância das normas sobre proteção de dados pessoais no Brasil.
A ANPD tem assegurada sua autonomia técnica, embora esteja subordinada à Presidência da
República. A Lei 13.853/2019 também prevê autoridade para a ANPD avaliar as penalidades
previstas pela LGPD. A competência da ANPD prevalece sobre qualquer autoridade relacionada de
outras entidades públicas no que diz respeito à proteção de dados pessoais. No dia 26 de agosto de
2020, o executivo federal editou o Decreto nº 10.474/2020 aprovando a estrutura regimental e o
quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD.
Todavia, o descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD, mesmo antes da entrada
em vigor das sanções administrativas, tem como riscos: (i) a propositura de ações judiciais,
individuais ou coletivas pleiteando reparações de danos decorrentes de violações, baseadas não
somente na LGPD, mas, na legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados ainda vigente; e
(ii) a aplicação das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil da
Internet por alguns órgãos de defesa do consumidor e defesa do interesse público.
Ainda, quando da entrada em vigor das sanções administrativas da LGPD, caso a Companhia não
esteja adequação às suas disposições, a Companha estará sujeita às sanções, de forma isolada ou
cumulativa previstas nos artigos 52, 53 e 54 da LGPD, conforme descritos no item 7.5.
(a)
necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
A responsabilidade do Governo Federal de regulamentar, monitorar e avaliar instituições de ensino
superior e cursos de graduação é exercida pelo Ministério da Educação (“MEC”), pelo Conselho
Nacional de Educação (“CNE”), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (“INEP”) e pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (“CONAES”). Já na educação básica, a
responsabilidade por fixar normas para a instalação, autorização de funcionamento e
reconhecimento de estabelecimentos de ensino do primeiro e segundo graus privados, bem como
para aprovação dos respectivos regimentos e suas alterações é exercida pelo Conselho Estadual de
Educação (“CEE”).
MEC
O Ministério da Educação (“MEC”) é o órgão máximo da administração pública para a organização
no sistema de educação brasileiro, a quem compete, entre outras prerrogativas:
•

homologar as decisões do CNE relacionadas ao credenciamento e recredenciamento de
instituições de ensino superior;

•

homologar os instrumentos de avaliação elaborados pelo INEP;
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•

homologar os pareceres e as propostas de atos normativos do CNE;

•

homologar os pareceres da CONAES;

•

expedir atos normativos e instruções para o cumprimento de leis, bem como decretos e
regulamentos que preveem questões educacionais; e

•

exercer as funções de regulação e supervisão da educação superior por intermédio de suas
secretarias.

CNE
O Conselho Nacional de Educação (“CNE”) é um órgão assessor consultivo e deliberativo do MEC
e é composto pela Câmara de Educação Básica e pela Câmara de Educação Superior, cada uma
delas constituída por 12 membros indicados pelo Ministro da Educação e nomeados pelo Presidente
da República. Ao CNE compete, entre outras responsabilidades:
•

expedir resoluções e pareceres para implementar as diretrizes do MEC, bem como oferecer
aconselhamento e prestar o suporte ao MEC em suas atividades e decisões;

•

deliberar a respeito dos pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de
ensino superior e daquelas que oferecem ensino a distância, com base no parecer da
secretaria competente;

•

recomendar medidas a suas secretarias, inclusive assinatura de termos de compromisso por
universidades, centros universitários e faculdades que não cumprirem os padrões de
qualidade para credenciamento e recredenciamento;

•

aprovar os instrumentos de avaliação para credenciamento de instituições elaborados pelo
INEP; e

•

impor penalidades, tais como suspensão temporária de abertura de novos processos
seletivos de cursos de graduação, suspensão temporária de credenciamento de instituições
de ensino superior, cassação de autorização de funcionamento de instituições de ensino
superior e/ou do reconhecimento do curso por elas oferecidos.

INEP
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (“INEP”) é uma autarquia
federal vinculada ao MEC, cujo presidente é indicado pelo MEC e nomeado pelo Presidente da
República. O INEP tem como responsabilidades, entre outras:
•

realizar visitas a instituições de ensino superior para avaliações in loco no processo de
credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e nos processos
de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação e
sequenciais;

•

realizar as diligências necessárias à verificação das condições de ensino de instituições e de
cursos, como subsídio para elaboração de parecer das secretarias competentes;

•

conduzir pesquisa e análise de dados relacionados à educação no Brasil, por meio de
levantamentos estatísticos e avaliativos;

•

participar, como integrante do CONAES, da coordenação e supervisão do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (“SINAES”). Criado por meio da Lei nº 10.861, de 14 de
abril de 2004, o SINAES avalia aspectos referentes a ensino, pesquisa, educação
continuada, responsabilidade social, desempenho dos alunos, gestão da instituição, corpo
docente, entre outros e possui uma série de instrumentos complementares, como o Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes (“ENADE”);
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•

articular-se, em suas áreas de atuação, com instituição nacionais e internacionais, mediante
ações de cooperação institucional, técnica e financeira, bilateral e multilateral;

•

definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos para a realização de exames de acesso
à educação superior;

•

apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios no desenvolvimento de projetos e
sistemas de estatísticas e de avaliação educacional; e

•

apoiar o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos necessários ao
fortalecimento de competências em avaliação e em informação educacional no País.

CONAES
A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (“CONAES”) é uma comissão composta
de 13 membros, sendo um representante do INEP, um da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (“CAPES”), três representantes do MEC (sendo um obrigatoriamente do
órgão responsável pela regulação e supervisão da educação superior), um representante do corpo
discente das instituições de educação superior, um representante do corpo docente de instituições
de ensino superior, um representante do corpo técnico-administrativo das instituições de ensino
superior, e cinco membros indicados pelo MEC que são escolhidos entre cidadãos com notório saber
científico, filosófico e artístico, e reconhecida competência em avaliação ou gestão de educação
superior. A CONAES é supervisionada pelo MEC, e tem como principais atribuições:
•

coordenar e monitorar o SINAES;

•

estabelecer as diretrizes a serem seguidas pelo INEP na elaboração de instrumentos de
avaliação de cursos de graduação e instituições de ensino;

•

aprovar os instrumentos de avaliação e submetê-los à homologação pelo MEC;

•

submeter a lista dos cursos a serem avaliados pelo ENADE à aprovação do MEC;

•

avaliar anualmente as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação institucional,
de cursos e de desempenho dos estudantes do SINAES;

•

estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de avaliação, analisar
relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes;

•

ter acesso a dados, processos e resultados da avaliação; e

•

submeter anualmente, para fins de publicação pelo MEC, relatório com os resultados globais
da avaliação do SINAES.

CEE
O Conselho Estadual de Educação (“CEE”) atua como órgão normativo, deliberativo e consultivo do
sistema educacional público e privado do Estado de São Paulo. É responsável pela elaboração de
regras para todas as escolas de todas as redes - estaduais, municipais e particulares - de educação
infantil, ensino fundamental, ensino médio e profissional, seja presencial ou a distância. Possui 24
conselheiros, com mandatos de três anos, nomeados pelo Governador, escolhidos entre pessoas de
notório saber e experiência em matéria de educação, e tem como principais atribuições:
•

formular os objetivos e traçar normas para a organização do Sistema de Ensino do Estado
de São Paulo;

•

fixar normas para a instalação, autorização de funcionamento e reconhecimento de
estabelecimentos de ensino do primeiro e segundo graus, municipais ou privados, bem como
para aprovação dos respectivos regimentos e suas alterações;
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•

fixar normas para a fiscalização dos estabelecimentos referidos no inciso anterior, dispondo
inclusive sobre casos de cassação de funcionamento ou de reconhecimento; e

•

sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento do ensino.

Educação Básica
A educação básica, composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tem como
marcos essenciais a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (“Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional”) e o Plano Nacional de Educação (“PNE”).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional regulariza, em âmbito nacional, a base comum do
currículo, a carga horária e presença mínima em aula e as formas de promoção de série, cabendo
aos estados, municípios e até mesmo às escolas a normatização das peculiaridades regionais e
locais, curriculares e de calendário, de promoção de série e a expedição da documentação escolar
de cada aluno da educação básica.
O PNE estabelece metas decenais para todos os níveis e etapas da educação, apontando para que
estados e municípios criem e estabeleçam planos semelhantes compatíveis com as metas nacionais.
Cabe à Secretaria de Educação Básica do MEC, fiscalizar o cumprimento do PNE pelos estados e
municípios. Essa fiscalização consiste na sugestão de diretrizes e regras para avaliação das etapas
da educação básica. Essa avaliação, entretanto, não possui qualquer efeito sancionatório no âmbito
do MEC.
A educação infantil, oferecida em creches (para crianças de até três anos) ou pré-escolas (para
crianças de quatro a cinco anos de idade), é a primeira etapa da educação básica, e por isso tem
por objetivo o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social. A avaliação da educação infantil é realizada mediante acompanhamento e registro do seu
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, para o acesso ao ensino fundamental. A Lei
nº 12.796, de 4 de abril de 2013, estabeleceu a organização da educação infantil de acordo com as
seguintes regras comuns: carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de
200 dias de trabalho educacional; atendimento à criança de, no mínimo, quatro horas diárias para o
turno parcial e de sete horas para a jornada integral; controle de frequência pela instituição de
educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas; expedição de
documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.
O acesso ao ensino fundamental, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, é um direito de todas as crianças a partir dos seis anos de idade. Com a
alteração provocada pela Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, essa fase da educação básica
foi estendida de um período de duração de oito anos para nove anos. Dentre as finalidades do ensino
fundamental estão: (i) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; (ii) a compreensão do ambiente natural e social, do
sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; (iii) o
desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e
habilidades e a formação de atitudes e valores; e (iv) o fortalecimento dos vínculos de família, dos
laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assente a vida social. A avaliação
do ensino fundamental é coordenada pela legislação estadual de cada unidade da federação,
variando de caso a caso.
O ensino médio é a etapa final da educação básica, e exterioriza o dever do Estado de,
progressivamente (buscando a universalização de sua abrangência), completar o processo de
formação do cidadão. A execução do ensino médio, em tempo não inferior a três anos, busca: (i) a
consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental,
possibilitando o prosseguimento de estudos; (ii) a preparação básica para o trabalho e a cidadania
do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; (iii) o aprimoramento do aluno como
pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico; e (iv) a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
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A avaliação do ensino médio é realizada em âmbito nacional, coordenada pelo MEC. A Portaria
Normativa nº 4, de 11 de fevereiro de 2010, dispõe sobre a certificação no nível de conclusão do
ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio (“ENEM”)
e estabelece que é de responsabilidade das Secretarias de Educação e ou dos Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia emitir o certificado de conclusão ou declaração de proficiência,
quando solicitado pelo interessado.
Organização de Instituições de Ensino Superior
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação superior pode ser
oferecida por instituições de ensino superior públicas ou privadas. Uma instituição de ensino superior
privada deve ser controlada, administrada e mantida por uma pessoa física ou jurídica, denominada
entidade mantenedora, que é a responsável legal pelas suas entidades mantidas, bem como pela
obtenção de recursos para atender às necessidades de tais entidades mantidas. As instituições de
ensino superior privadas podem ser:
(i)

particulares em sentido estrito: instituições com fins lucrativos, criadas e mantidas por uma
ou mais pessoas físicas ou jurídicas privadas;

(ii)

comunitárias: instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora
representantes da comunidade;

(iii)

confessionais: instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas
jurídicas que atendem a orientação confessional e ideológica específicas, e que incluem na
sua entidade mantenedora representantes da comunidade; e

(iv)

instituições privadas sem fins lucrativos, podendo ser beneficentes e não beneficentes.

As instituições de ensino superior sem fins lucrativos historicamente desfrutam de benefícios fiscais,
enquanto as instituições de ensino superior com fins lucrativos passaram a desfrutar também de tais
benefícios mediante a adesão ao Programa Universidade para Todos (“PROUNI”), criado em 2004.
As instituições de ensino superior, de acordo com a sua organização e respectivas prerrogativas são
classificadas como:
•

Faculdades: instituições de educação superior, públicas ou privadas, com propostas
curriculares em uma ou mais áreas do conhecimento, vinculadas a um único mantenedor e
com administração e direção isoladas, podendo oferecer cursos em vários níveis sendo eles
de graduação tradicional, graduação tecnológica, pós-graduação lato sensu (especialização)
e stricto sensu (mestrado e doutorado). As faculdades possuem exigências mínimas relativas
à qualificação do corpo docente e seu regime de trabalho e não podem estabelecer novas
unidades ou criar cursos e novas vagas sem autorização prévia do MEC;

•

Centros Universitários: instituições de ensino públicas ou privadas que oferecem vários cursos
de ensino superior, programas de extensão universitária e pós-graduação lato sensu e strictu
sensu e devem oferecer oportunidades de ensino e qualificação para seus professores e
condições de trabalho para a comunidade acadêmica. Pelo menos 1/3 do corpo docente de um
centro universitário deve ser composto por mestres e doutores. Além disso, pelo menos 1/5 de
seu corpo docente deve ser composto de professores que trabalham em período integral; e

•

Universidades: instituições de educação superior, públicas ou privadas, pluridisciplinares, que
oferecem atividades de extensão e desenvolvimento de pesquisa institucional. Da mesma
forma que os centros universitários, ao menos 1/3 do corpo docente deve ser composto por
mestres e doutores e 1/3 do corpo docente deve trabalhar em regime de tempo integral.

A legislação prevê autonomia didática, científica e administrativa a universidades, centros
universitários e faculdades em diferentes graus, de forma que outras pessoas e instituições externas
não interfiram em sua administração e nem em suas atividades científicas, culturais, didáticas e
curriculares, desde que sejam seguidas as diretrizes curriculares educacionais brasileiras.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que os seguintes poderes, sem
prejuízo de outros, sejam garantidos às universidades e aos centros universitários no exercício de
sua autonomia:
•

criar, organizar e extinguir cursos de ensino superior em suas dependências, no município
onde se localiza sua sede, sem autorização prévia do MEC, sujeito à regulamentação
aplicável. Somente as universidades possuem a prerrogativa de, mediante autorização prévia
do MEC, solicitar o credenciamento de novas unidades e cursos fora do município onde se
localiza sua sede, desde que dentro do mesmo estado;

•

estabelecer as grades curriculares para seus cursos e programas, sujeito às diretrizes
aplicáveis;

•

estabelecer planos, cursos e projetos relativos à pesquisa científica, produção artística e
atividades extracurriculares;

•

estabelecer o número de vagas disponíveis, inclusive por meio de seu remanejamento ou
ampliação;

•

elaborar e alterar seu estatuto social de acordo com as normas gerais aplicáveis; e

•

conceder graus, diplomas e outros títulos.

Credenciamento de Instituições de Ensino Superior e Autorização e Reconhecimento de
Cursos
Inicialmente, as instituições de educação superior são credenciadas como faculdade. O
credenciamento como universidade ou centro universitário somente é concedido após a instituição
ter operado como faculdade e ter atendido a padrões de qualidade satisfatórios, dentre eles avaliação
positiva pelo SINAES, bem como atender às exigências legais aplicáveis a cada tipo de instituição
do ensino superior, tais como titulação mínima e regime de trabalho do corpo docente, nos termos
da Resolução nº 1, de 20 de janeiro de 2010, da Resolução nº 3, de 14 de outubro de 2010, e da
Resolução n° 10, de 4 de outubro de 2007.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que no ensino superior podem ser
oferecidos os seguintes cursos:
•

cursos de graduação, incluindo a graduação tradicional e tecnológica, é aberto aos
candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente, e que tenham sido aprovados no
processo seletivo ou vestibular;

•

cursos de pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado, especialização, cursos de
aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos que possuam diploma de um curso de
graduação e que atendam às exigências previstas pelas instituições de ensino; e

•

cursos de extensão, compreendidos como qualquer atividade acadêmica, técnica ou cultural
que não está inclusa como parte integrante e obrigatória do currículo de graduação e pósgraduação, cujos alunos recebem certificados. Tais cursos são abertos a candidatos que
atendam às exigências estabelecidas, em cada caso, pelas instituições de ensino.

Embora as faculdades tenham autonomia administrativa, não gozam de autonomia acadêmica e, portanto,
dependem de autorização do MEC para criar novos programas e cursos superiores de graduação.
O pedido de autorização enviado pelas faculdades deve incluir documentos relativos ao projeto
pedagógico do curso, informar o número de vagas, lista de professores, períodos, cursos e outros
detalhes acadêmicos apropriados.
Já as universidades e os centros universitários, dentro de sua autonomia, não dependem de
autorização do MEC para criar cursos e aumentar vagas na cidade em que localiza sua sede,
devendo somente informar o MEC a respeito dos cursos que oferecem, para fins de registro,
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avaliação e reconhecimento posterior. Todavia, a criação de cursos, bem como aumento no número
de vagas de graduação em Direito, Medicina, Odontologia e Psicologia, sejam por faculdades,
universidades ou centros universitários, estão sujeitos à autorização pelo MEC.
Adicionalmente, e dentro de sua autonomia, as universidades também podem requerer o
credenciamento de unidades e a autorização e reconhecimento de cursos fora do município onde se
localiza sua sede. As unidades e os cursos não localizados na cidade da sede da universidade não
desfrutam de prerrogativas de autonomia e devem ser controlados e supervisionados pela
universidade.
Uma vez obtida a autorização para um determinado curso, se necessário, as instituições de ensino
superior, inclusive os centros universitários, também devem requerer seu reconhecimento como
condição para validação nacional do diploma. O pedido de reconhecimento de um curso deve ser
feito após a metade do tempo exigido para a sua conclusão ou até que, no máximo, 75% de sua
carga horária já tenha sido cumprida, e deve incluir documentos relativos ao projeto pedagógico,
número de alunos, lista de professores, períodos e outros detalhes acadêmicos aplicáveis.
A autorização e o reconhecimento dos cursos e o credenciamento das instituições de ensino superior
permanecem válidos até o ciclo avaliativo seguinte e devem ser renovados periodicamente, de
acordo com a determinação do MEC, após o processo de avaliação regular.
Todas as instituições de ensino superior da Companhia são credenciadas junto ao MEC.
Ensino à Distância
Ensino à distância é definido como a modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias
de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas
em lugares ou momentos distintos. É regulamentado pelo artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, pelo Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, pela Portaria Normativa nº 11,
de 20 de junho de 2017, pela Portaria Normativa nº 21, de 21 de dezembro de 2017, pela Portaria
Normativa nº 22, de 21 de dezembro de 2017 e pela Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro
de 2017.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino a distância goza de
tratamento diferenciado, que inclui (i) custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, (ii) concessão de canais com finalidades exclusivamente
educativas, e (iii) reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público, pelos concessionários
de canais comerciais.
A educação a distância pode ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades educacionais:
•

educação básica, desde que como forma de complementar à aprendizagem ou em situações
emergenciais;

•

educação de jovens e adultos, respeitadas as especificidades legais pertinentes;

•

educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes;

•

educação profissional, abrangendo técnicos, de nível médio, e tecnológicos, de nível
superior; e

•

educação superior, abrangendo cursos sequenciais, de graduação, de especialização, de
mestrado e de doutorado.

Os cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia) poderão ser
oferecidos a distância por instituições de ensino superior regularmente credenciadas junto ao MEC,
de acordo com a Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017, a Portaria Normativa nº 21, de
21 de dezembro de 2017, a Portaria Normativa nº 22, de 21 de dezembro de 2017 e a Portaria
Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017, devendo a autorização de funcionamento dos referidos
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cursos ser requerida perante a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. O
pedido seguirá, inicialmente, procedimento específico para credenciamento, autorização e
reconhecimento de ensino a distância, transitando perante os órgãos próprios do MEC, seguindo,
posteriormente, o mesmo trâmite de aprovação dos cursos presenciais.
Apesar de ser caracterizada pela ausência de contato direto entre alunos e professores, a
regulamentação exige que as seguintes atividades sejam desenvolvidas em momentos presenciais:
(i) avaliação de estudantes, (ii) estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente, (iii)
defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente, e (iv)
atividades relacionadas a laboratórios de ensino, conforme o caso. De acordo com o disposto no
Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 e na Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017, os
momentos presenciais devem ser realizados na sede da instituição de ensino superior ou em polos
de apoio presencial, devidamente credenciados para esta finalidade.
Os cursos e programas a distância devem ser projetados com a mesma duração definida para os
respectivos cursos na modalidade presencial. A avaliação do desempenho do estudante para fins de
promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados deve ser realizada mediante
cumprimento das atividades programadas, de exames presenciais, que devem ser elaborados pela
própria instituição de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto
pedagógico do curso ou programa.
A avaliação dos cursos de educação a distância é realizada da mesma forma que a avaliação dos
cursos presenciais. Sendo identificada qualquer irregularidade ou descumprimento de condições
originalmente estabelecidas, o órgão competente poderá, em sindicância ou processo administrativo,
em que sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório, aplicar penalidades de: (i) suspensão
do reconhecimento de cursos superiores ou da renovação de autorização de cursos da educação
básica ou profissional; (ii) intervenção; (iii) desativação de cursos; ou (iv) descredenciamento da
instituição para educação a distância.
Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos por instituições
credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional.
Os convênios e os acordos de cooperação celebrados para fins de oferta de cursos ou programas a
distância entre instituições de ensino brasileiras, devidamente credenciadas, e suas similares
estrangeiras, devem ser previamente submetidos à análise e homologação pelo órgão normativo do
respectivo sistema de ensino, para que os diplomas e os certificados emitidos tenham validade nacional.
Somente instituições de ensino, públicas ou privadas, já credenciadas podem oferecer cursos na
modalidade a distância, sendo que compete ao MEC promover os atos de credenciamento das
instituições de ensino superior, e às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do Distrito
Federal promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos a distância no
nível básico e, no âmbito da respectiva unidade da Federação, nas modalidades de educação de
jovens e adultos, educação especial e educação profissional. Para atuar fora da unidade da
Federação em que estiver sediada, a instituição deverá solicitar credenciamento no MEC.
O ato de credenciamento de instituições para oferta de cursos ou programas a distância define a
abrangência de sua atuação no território nacional, sendo que a solicitação de ampliação da área de
abrangência deve ser feita ao órgão responsável do MEC, por meio do aumento do número de polos
de apoio presencial, na forma de aditamento ao ato de credenciamento. Os pedidos de ampliação
de abrangência somente podem ser efetuados após o reconhecimento do primeiro curso de ensino
a distância, exceto na hipótese de credenciamento limitado a cursos de pós-graduação lato sensu.
O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância possui prazo de
validade condicionado ao ciclo avaliativo, podendo ser renovado mediante novo processo de filiação.
A instituição credenciada deverá iniciar o curso autorizado no prazo de até doze meses, a partir da
data da publicação do respectivo ato, ficando vedada, nesse período, a transferência dos cursos e
da instituição para outra mantenedora, sendo que caso a implementação de cursos autorizados não
ocorra nesse prazo, os atos de credenciamento e autorização de cursos serão automaticamente
tornados sem efeitos.
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Aplicam-se aos cursos ou programas a distância de ensino superior as regras de avaliação do
SINAES.
No caso do ensino superior, as universidades e os centros universitários credenciados para oferta
de educação superior à distância poderão criar, organizar e extinguir cursos ou programas de
educação superior nessa modalidade, mediante comunicação ao MEC, sendo que os cursos ou
programas criados somente poderão ser ofertados nos limites da abrangência definida no ato de
credenciamento da instituição.
As faculdades, por sua vez, deverão solicitar ao MEC autorização para abertura de cursos e
programas de educação superior a distância, obedecendo a mesma sistemática da abertura de
cursos e programas presenciais, já descrita acima.
Os cursos superiores à distância devem ser reconhecidos pelo MEC, como condição para validação
do diploma em âmbito nacional. Os cursos e os programas de mestrado e doutorado a distância
estarão sujeitos às exigências de autorização, de reconhecimento e de renovação de
reconhecimento previstas na legislação específica em vigor. Os cursos de pós-graduação à distância
foram disciplinados pela Resolução CNE/CES nº 7, de 11 de dezembro de 2017 (stricto sensu), e
pela Resolução CNE/CES Nº 1, de 06 de abril de 2018, alterada pela Resolução CNE/CES nº 4, de
11 de dezembro de 2018 (lato sensu). As instituições que oferecem cursos de pós-graduação stricto
sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu (especialização) deverão ser obrigatoriamente
credenciadas pela União (MEC). Todos esses cursos deverão incluir, necessariamente, provas
presenciais e defesa presencial de monografia, dissertação ou tese.
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o SINAES, que tem por objetivo avaliar as instituições
de ensino superior, os cursos de graduação tradicional e graduação tecnológica e o desempenho
acadêmico dos alunos. Os esforços de monitoramento e coordenação do SINAES são realizados pela
CONAES. Os resultados da avaliação de instituições de ensino superior e seus cursos são colocados
à disposição do público pelo MEC. O principal objetivo desse sistema de avaliação é melhorar a
qualidade do ensino superior no Brasil. Os resultados dessas avaliações são representados em uma
escala de cinco níveis e serão considerados nos processos de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento de cursos e de credenciamento e recredenciamento de instituições:
•

os níveis 4 e 5 expressam condições acima das satisfatórias;

•

o nível 3 expressa condição satisfatória; e

•

os níveis 1 e 2 expressam condições insatisfatórias.

No caso do resultado obtido ser insatisfatório, e após a avaliação in loco confirmar a nota atribuída, será
celebrado um protocolo de compromisso entre a instituição de ensino superior e o MEC, contendo, entre
outras disposições: (i) o diagnóstico das condições insatisfatórias; (ii) as providências a serem tomadas
para corrigir as condições insatisfatórias; e (iii) os prazos e metas para recuperação.
O não cumprimento, total ou parcial, das condições previstas no termo de compromisso pode resultar em
uma ou mais penalidades aplicadas pelo MEC, a ser: (i) suspensão temporária da abertura de processo
seletivo de cursos de graduação; (ii) cassação de credenciamento ou recredenciamento da instituição e
da autorização de funcionamento de seus cursos; e (iii) advertência, suspensão ou cassação do mandato
dos coordenadores acadêmicos, no caso de instituições de ensino superior públicas.
Avaliação de Instituições de Ensino Superior
As avaliações externas de instituições de ensino superior são realizadas pelo INEP em duas
situações: quando uma instituição solicita seu primeiro credenciamento e ao final de cada ciclo
avaliativo do SINAES. De acordo com a Portaria nº 1. 382 do MEC, de 31 de outubro de 2017, as
instituições de ensino superior são avaliadas com base nos seguintes critérios e eixos, entre outros:
(i) Planejamento e Avaliação Institucional; (ii) Desenvolvimento Institucional; (iii) Políticas
Acadêmicas; (iv) Políticas de Gestão; e (v) Políticas de Gestão.
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Avaliação de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) e Graduação Tecnológica
A avaliação de cursos de graduação nos graus de tecnólogo, de licenciatura e de bacharelado para
as modalidades: presencial e a distância é feita no momento do primeiro credenciamento pelo MEC
e deve ser atualizada periodicamente, ao final de cada ciclo avaliativo do SINAES.
De acordo com a Portaria nº 1.741, de 12 de dezembro de 2011, essa avaliação consiste na análise
do projeto pedagógico do curso, do corpo docente, dos corpos discente e técnico-administrativo e da
infraestrutura da instituição, entre outros indicadores. Os indicadores das dimensões do instrumento
de avaliação de cursos de graduação poderão ser excluídos, alterados e inseridos novos, sempre
que houver necessidade de atualização, justificado por análise técnica dos seus resultados e em
consonância com os objetivos do SINAES.
Avaliação de Cursos de Pós-Graduação
A avaliação de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado é feita pela CAPES desde 1976 e
aprovada pelo CNE. Os cursos são avaliados de acordo com os padrões exigidos estabelecidos para
cada curso específico. A CAPES, então, atualiza sua avaliação dos cursos de pós-graduação a cada
três anos, que é o período de validade de uma autorização.
ENADE
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (“ENADE”), realiza a avaliação externa do
desempenho acadêmico do aluno, do SINAES, é conduzida pelo INEP, que exige que o aluno se
submeta ao ENADE, com o objetivo de verificar o conhecimento e a habilidade técnica e competência
do corpo discente adquiridas durante o curso. Cada prova do ENADE é desenvolvida de acordo com
o teor e o currículo específico de cada programa educacional, sendo 25% da prova correspondente
às questões de formação geral e 75% de questões específicas. Os alunos matriculados em cursos
superiores de graduação de bacharelado fazem o ENADE, no máximo, a cada três anos, sendo
permitida a avaliação de apenas parte dos alunos por amostragem. Neste sistema, os alunos são
avaliados ao final do primeiro e do último ano de cada curso. O primeiro ENADE ocorreu em 2004.
A nota geral de cada turma de alunos é calculada com base na média ponderada de todos os alunos
sorteados de um determinado curso para o exame. O INEP avalia o desvio padrão da evolução do
aluno em cada curso a fim de compará-lo com os padrões nacionais.
O conceito final de um curso é apresentado pelo MEC após a avaliação do: (i) conceito do ENADE,
(ii) conceito da organização didático-pedagógica, (iii) conceito do corpo docente, e (iv) conceito da
infraestrutura.
Qualidade dos Serviços Educacionais de Ensino Superior
A qualidade dos serviços educacionais de ensino superior é medida por indicadores determinados
pelo MEC. Para tanto, o MEC avalia regularmente as instituições e os cursos de ensino superior em
nível de graduação, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade a distância. Deste modo,
a avaliação passa a ser o referencial básico da regulação e da supervisão do ensino superior em
nível de graduação.
A avaliação do MEC é composta principalmente pelos seguintes indicadores: (a) Conceito Preliminar
de Curso (“CPC”), que se traduz em um indicador de avaliação dos cursos de graduação e considera,
entre outros critérios, a nota do ENADE, o Conceito Indicador de Diferença dentre os Desempenhos
Observado e Esperado (“IDD”) e as variáveis de insumo, que considera corpo docente, infraestrutura
e programa pedagógico, para cada curso, e (b) Índice Geral de Cursos (“IGC”), que se traduz em um
indicador de avaliação de cada instituição de educação superior, que considera, em sua composição,
a qualidade dos cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado).
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A tabela abaixo ilustra os percentuais de avaliação que a Companhia obteve para os cursos de
graduação, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade a distância de acordo com
indicadores de qualidade dos 3 últimos ciclos do ENADE (2016/2017/2018) divulgados pelo INEP:
CPC
1
2
3
4
5

Número de Cursos
1
7
201
237
11

% cursos por CPC
0,22%
1,53%
43,98%
51.86%
2,41%

Com relação ao ensino superior de pós-graduação stricto sensu, a Avaliação dos Programas de Pósgraduação, realizada pela CAPES, dos respectivos programas compreende um processo de
acompanhamento anual e avaliação trienal do desempenho de todos os programas e cursos que
integram o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Os resultados desse processo, expressos pela
atribuição de uma nota na escala de “1” a “7”, onde a nota mínima satisfatória é “3”, fundamentam a
decisão do CNE/MEC quanto aos cursos aos quais serão conferidos a renovação do
“reconhecimento” pelo MEC, a vigorar no triênio subsequente.
A tabela abaixo ilustra os percentuais de avaliação que a Companhia obteve para os programas de
pós-graduação strictu sensu, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade a distância, na
data deste Formulário de Referência:
Nota
1
2
3
4
5
6
7
*

Número de Cursos
0
0
5
16
9
2
0

% com Nota
0,0%
0,0%
15,6%
50,0%
28,1%
6,3%
0,0%

Fonte: CAPES

Transferência de Mantença ou Controle de Entidade Mantenedora
De acordo com o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, a alteração da mantença de IES
será comunicada ao MEC, no prazo de sessenta dias, contado da data de assinatura do instrumento
jurídico que formaliza a transferência. Em complemento a Portaria Normativa nº 23, de 21 de
dezembro de 2017 dispõe que é considerada transferência de mantença a alteração de mantenedora
da IES, com mudança de CNPJ, bem como a alteração de controle societário ou do negócio jurídico
que altera o poder decisório sobre a mantenedora.
A comunicação ao MEC conterá os instrumentos jurídicos que formalizam a transferência de
mantença, devidamente averbados pelos órgãos competentes, e o termo de responsabilidade
assinado pelos representantes legais das mantenedoras adquirente e cedente. Após a efetivação da
alteração de mantença, as novas condições de oferta da instituição serão analisadas no processo
de recredenciamento institucional. Caso a mantenedora adquirente já possua IES mantida
regularmente credenciada pelo MEC, o recredenciamento se dará no período previsto no ato
autorizativo vigente da instituição transferida quando da transferência de mantença.
Com relação à transferência de mantença, são vedadas: (i) a transferência de cursos entre IES; (ii)
a divisão de mantidas; (iii) a unificação de mantidas de mantenedoras distintas; (iv) a divisão de
cursos de uma mesma mantida; e (v) a transferência de mantença de IES que esteja em processo
de descredenciamento voluntário ou decorrente de procedimento sancionador, ou em relação a qual
seja constatada a ausência de oferta efetiva de aulas por período superior a vinte e quatro meses.
PROUNI
O Programa Universidade para Todos (“PROUNI”) é um programa de benefícios fiscais criado pela
Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que concedeu isenção de determinados tributos federais a
instituições de ensino superior privadas, com ou sem fins lucrativos, que concedam bolsas de estudo
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integrais e parciais a alunos de baixa renda matriculados em cursos de graduação tradicional e
sequenciais de forma específica.
Em 30 de setembro de 2020, 5,9% do total dos estudantes da Companhia eram beneficiados pelo
PROUNI.
Para aderir ao PROUNI, uma instituição de ensino deve:
•

estar em dia com suas obrigações fiscais; e

•

cumprir os seguintes requisitos: (a) oferecer no mínimo uma bolsa de estudo integral para
cada 10,7 alunos regularmente pagantes devidamente matriculados no final do ano letivo
anterior, excluindo bolsas de estudo integrais concedidas pelo PROUNI ou pela instituição;
ou (b) oferecer uma bolsa de estudo integral para cada 22 alunos regularmente pagantes em
cursos de graduação e sequenciais, desde que ela também ofereça, adicionalmente,
quantidade de bolsas parciais de 50% ou 25% na proporção necessária para que a soma dos
benefícios concedidos atinja o equivalente a 8,5% da receita anual dos períodos letivos que
já têm bolsistas do PROUNI, efetivamente recebida nos termos da Lei nº 9.870, de 23 de
novembro de 1999, em cursos de graduação ou sequenciais de formação específica.

A relação entre o número de bolsas de estudo e os alunos regularmente pagantes deve ser
observada anualmente. Se essa relação não for observada durante um determinado ano letivo
devido à saída de alunos, a instituição deve ajustar o número de bolsas de estudo de maneira
proporcional para o ano letivo seguinte.
Segundo a legislação que rege o PROUNI, as instituições de ensino superior privadas que aderirem
ao PROUNI ficam isentas dos seguintes tributos durante o período de vigência do termo de adesão:
•

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”), e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”), com relação à parcela do lucro auferido decorrente da atividade de ensino superior,
proveniente de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação específica; e

•

PIS e COFINS, com relação à parcela da receita auferida decorrente da atividade de ensino
superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação específica.

Para fins da isenção relativa ao IRPJ e à CSLL, a instituição de ensino deve apurar o lucro da
exploração referente às atividades sobre as quais é aplicada a isenção. Para esses fins, conforme
expressamente previsto na Instrução Normativa RFB nº 1.394, considera-se lucro da exploração o
lucro líquido do período de apuração, antes de deduzida a provisão para a CSLL e a provisão para
o IRPJ, ajustado pela exclusão dos seguintes valores: (i) da parte das receitas financeiras que
exceder às despesas financeiras; (ii) dos rendimentos e prejuízos das participações societárias; (iii)
dos resultados não operacionais; e (iv) do valor baixado de reserva de reavaliação, nos casos em
que o valor realizado dos bens objeto da reavaliação tenha sido registrado como custo ou despesa
operacional e a baixa da reserva tenha sido efetuada em contrapartida à conta de (a) receita não
operacional ou (b) patrimônio líquido, não computada no resultado do mesmo período de apuração.
As variações monetárias são consideradas, para efeito de cálculo do lucro da exploração, como
receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
Segundo a Instrução Normativa RFB nº 1.394, de 12 de setembro de 2013, a isenção fiscal a ser
usufruída pelas instituições privadas de ensino superior beneficiárias do PROUNI deverá ser
calculada com base na Proporção de Ocupação Efetiva de Bolsas (“POEB”)1.

1

Esta proporção corresponde à razão entre o número de bolsas devidas pela instituição versus bolsas efetivamente preenchidas.
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De modo a se obter a POEB, a Instrução Normativa RFB nº 1.394 dispõe que deverá ser realizado
um cálculo correspondente à razão entre o (i) valor total das bolsas efetivamente preenchidas2 e (ii)
o valor total das bolsas devidas3, na forma do seguinte procedimento:
(i)

valor total das bolsas integrais ou parciais preenchidas: apura-se o somatório dos valores,
das bolsas integrais, parciais de 50% ou parciais de 25% no âmbito do PROUNI excluídas
as bolsas da própria instituição, observados os descontos concedidos, cujos estudantes
bolsistas encontram-se regularmente matriculados nos cursos de graduação ou sequenciais
de formação específica no período de apuração dos tributos;

(ii)

valor total das bolsas integrais ou parciais devidas: apura-se o somatório dos valores, da
totalidade de bolsas de estudos integrais, parciais de 50% ou parciais de 25% devidas no
âmbito do PROUNI para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação
específica, excluídas as bolsas da própria instituição, observados os descontos concedidos;
e

POEB = (i) / (ii)
A POEB deve ser calculada (i) em março, com base nos dados do 1º semestre do ano-calendário e
(ii) em setembro, com base nos dados do 2º semestre do ano-calendário. A POEB anual
corresponderá à soma da POEB do 1º semestre de cada ano-calendário e da POEB do 2º semestre
de cada ano-calendário, dividida por dois.
Para o cálculo da isenção relativa ao IRPJ e CSLL, a pessoa jurídica deve multiplicar a POEB
apurada conforme as regras da Instrução Normativa RFB nº 1.394 pelo lucro da exploração das
atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos sequenciais de
formação específica ao final do período de apuração, e multiplicar esse resultado pelas alíquotas do
IRPJ (sem o adicional) e da CSLL.
Já para o cálculo da isenção relativa ao PIS e à COFINS, a pessoa jurídica deve multiplicar a POEB
de março ou de setembro, conforme o caso, pelas receitas das atividades de ensino superior,
provenientes de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação específica. A diferença
entre a totalidade das receitas das atividades de ensino superior, provenientes de cursos de
graduação ou cursos sequenciais de formação específica, e o resultado da multiplicação acima
constitui faturamento sujeito à incidência do PIS e da COFINS.
Considerando que (i) a Instrução Normativa SRF nº 456 não previa a realização de cálculos
limitadores do valor da isenção fiscal, e (ii) as regras instituídas pela Instrução Normativa RFB nº
1.394 acabam por criar um potencial limitador ao montante da isenção fiscal que poderá ser usufruído
pela Companhia, a aplicação das disposições introduzidas pela Instrução Normativa SRF nº 1.394
poderá resultar em uma redução do valor da isenção fiscal obtida e, por consequência, os resultados
da Companhia poderão ser afetados.
Tendo em vista que a alteração no cálculo das isenções introduzida pela Instrução Normativa RFB
nº 1.394 tem fundamento no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 11.096, incluído pela Lei nº 12.431,
referida alteração é passível de questionamentos com relação aos termos de adesão firmados
anteriormente à vigência da Lei nº 12.431 e da Instrução Normativa RFB nº 1.394. Isso porque, o
artigo 128 do Código Tributário Nacional dispõe que isenções podem ser revogadas ou modificadas
por lei a qualquer tempo, salvo se concedidas por prazo certo e em função de determinadas
condições. De fato, a Instrução Normativa RFB nº 1.394 não tem o condão de restringir ou modificar
a isenção usufruída pelas instituições educacionais, uma vez que a Lei vigente não foi alterada.
Ademais, nos termos da Lei nº 11.096, as isenções se aplicam apenas durante a vigência do termo
de adesão e desde que as instituições concedam um número mínimo de bolsas de estudo, sendo

2
3

Corresponde ao número de bolsas de estudo devidas pela instituição de ensino que foram preenchidas, ou seja, que contam com alunos
matriculados de acordo com as regras do PROUNI.
Corresponde ao número de bolsas de estudo oferecidas pelas instituições aderentes ao programa de acordo com o termo de adesão ao
PROUNI apresentado por cada instituição, ou seja, o número de bolsas de estudo oferecidas pela instituição integrante do PROUNI.
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possível sustentar que referidas isenções estão enquadradas na segunda parte do artigo 178, não
podendo, pois, ser alteradas sequer por lei.
A Companhia tem conhecimento de que a Justiça Federal do Distrito Federal concedeu liminar em
favor do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado
de São Paulo, com base no referido dispositivo do Código Tributário Nacional comentado acima,
suspendendo os efeitos da Instrução Normativa RFB nº 1.394 até que seja ultimado o prazo de
vigência dos termos de adesão firmados pelas instituições associadas ao referido sindicato
anteriormente à vigência da Instrução Normativa RFB nº 1.394. Essa liminar vale apenas para
instituições associadas ao Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino
Superior no Estado de São Paulo, mas representa importante precedente para questionar os efeitos
da Instrução Normativa RFB nº 1.394.
O Ministério da Educação pode desvincular do PROUNI o curso considerado insuficiente, sem
prejuízo do estudante já matriculado, segundo critérios de desempenho do SINAES, por duas
avaliações consecutivas, situação em que as bolsas de estudo do curso desvinculado, nos processos
seletivos seguintes, deverão ser redistribuídas proporcionalmente pelos demais cursos da instituição.
Além disso, o descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão pode implicar a
desvinculação, da respectiva instituição, do PROUNI, em caso de reincidência de falta grave.
Considera-se falta grave: (i) o descumprimento reincidente da observância do percentual de bolsas
concedidas, sendo que esse descumprimento deve ser apurado em prévio processo administrativo;
(ii) instituir tratamento discriminatório entre alunos pagantes e bolsistas beneficiários do PROUNI;
(iii) falsear as informações prestadas no termo de adesão, de modo a reduzir indevidamente o
número de bolsas integrais e parciais a serem oferecidas; e (iv) falsear as informações prestadas no
termo de adesão, de modo a ampliar indevidamente o escopo dos benefícios fiscais previstos no
PROUNI. Além disso, a Instrução Normativa 1.394 prevê a desvinculação da instituição de ensino
caso a mantenedora não comprove, ao final de cada ano-calendário, a quitação de tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Por fim, a referida instrução
normativa prevê que a fiscalização tributária pode aplicar a suspensão dos benefícios fiscais quando
for constatado que a instituição beneficiária da isenção está descumprindo os requisitos ou as
condições pertinentes à matéria ou previstos na legislação tributária.
Caso uma instituição seja desvinculada do PROUNI, a suspensão da isenção dos tributos citados
acima ocorrerá a partir da data da ocorrência da falta que ensejar a suspensão, alcançando todo o
período de apuração dos tributos. A instituição desvinculada do PROUNI pode questionar sua
desvinculação administrativamente, de acordo com as regras previstas na Instrução Normativa RFB
nº 1.394.
Se, por outro lado, uma instituição de ensino superior solicitar sua exclusão do PROUNI, as isenções
fiscais serão suspensas a partir da data da solicitação e deixarão de ser aplicáveis por todo o período
da base de cálculo.
FIES
O Programa de Financiamento Estudantil (“FIES”), criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, é
um programa do MEC para financiar alunos que não podem arcar com o custo total de sua educação.
Para receber os benefícios do FIES, os alunos devem estar regularmente matriculados em uma instituição
de ensino superior privada registrada no FIES que tenha avaliação positiva do MEC. Segundo o FIES,
cabe ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a função de agente operador do FIES. São
considerados cursos superiores com avaliação positiva os cursos de graduação que obtiverem conceito
maior ou igual a três no SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.
Em 30 de setembro de 2020, 3,9% do total de alunos da Companhia se beneficiaram do FIES.
As mantenedoras de instituições de ensino que aderiram ao FIES participam do risco do
financiamento, como devedoras solidárias, com limite percentual de 15% para as instituições de
ensino adimplentes com as obrigações tributárias federais; e de 30% para as inadimplentes.
Esse risco pode ser coberto parcialmente pelo Fundo de Garantia de Operações de Crédito
Educativo (“FGEDUC”), que atua como devedor solidário e reduz o risco de crédito quando se tratar
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de estudante que (i) possuem renda familiar mensal per capita de um salário mínimo e meio; (ii)
matriculados em cursos de licenciatura; e (iii) bolsistas parciais do PROUNI que optem por inscrição
no FIES no mesmo curso em que são beneficiários da bolsa, podem recorrer ao fundo garantidor.
O FGEDUC, criado pela Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, proporciona segurança e
facilidades aos diversos agentes participantes do FIES. A garantia é de 80% para os contratos
firmados até 3 de abril de 2012 e de 90% para os contratados a partir de 4 de abril de 2012. O risco
sobre a parcela do financiamento não garantida é coberto pelo FIES e pela mantenedora.
Com a alteração da Lei nº 10.260/2001 pela Lei nº 12.873/2013 para incluir a obrigatoriedade de adesão,
das entidades mantenedoras de instituição de ensino que admitem alunos financiados pelo FIES, ao
FGEDUC, todos os contratos de adesão ao FIES, independentemente de serem garantidos ou não, estão
sujeitos à adesão ao FGEDUC. Com a adesão ao FGEDUC, a mantenedora paga, mensalmente, a título
de Comissão de Concessão de Garantia, 6,25% calculado sobre a parcela das operações de
financiamento garantidas pelo FGEDUC, ou 5% calculado sobre o valor total do financiamento. O valor
da Comissão de Concessão de Garantia é debitado dos encargos educacionais pagos pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação e repassado ao fundo garantidor.
Durante o curso de graduação, o aluno deve pagar à instituição de ensino a parcela da mensalidade
não coberta pelo FIES. Além disso, o aluno deve também pagar, trimestralmente, juros de 3,4% ao
ano, incidentes sobre o financiamento.
Durante as fases de utilização e carência do contrato de financiamento os juros serão exigidos
trimestralmente e, mensalmente, na fase de amortização. Os juros devidos pelo financiado poderão
ser pagos parcial ou totalmente durante as fases de utilização e carência do contrato de
financiamento e deverão, durante a fase de amortização, ser pagos na sua totalidade. Ao longo das
fases de utilização e carência do contrato de financiamento o estudante financiado fica obrigado a
pagar a totalidade dos juros devidos se o valor apurado para o período for igual ou inferior a R$50,00.
Caso o valor apurado dos juros para o período seja superior a R$50,00, o estudante financiado deve
fazer o pagamento parcial de R$50,00, devendo a diferença entre o valor devido dos juros e o valor
pago ser incorporada ao saldo devedor do contrato de financiamento. Os pagamentos dos juros
realizados nesta forma serão deduzidos do saldo devedor do contrato de financiamento.
O período de carência é de 18 meses contados a partir do mês imediatamente subsequente ao da
conclusão do curso, portanto a amortização do principal deve ocorrer a partir de um ano e meio da
conclusão do curso (salvo no caso de amortizações extraordinárias facultadas aos financiados). Além
disso, passou a ser permitido ao estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano.
O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão ao FIES sujeita as instituições de
ensino às seguintes penalidades: (i) impossibilidade de adesão ao FIES por até 3 (três) processos
seletivos consecutivos, sem prejuízo para os estudantes já financiados; e (ii) ressarcimento ao FIES
dos encargos educacionais indevidamente cobrados, bem como dos custos efetivamente incorridos
pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros,
retroativamente à data da infração.
PNE
O Plano Nacional de Educação (“PNE”) para os anos de 2011 a 2020, elaborado com base nas
decisões tomadas pela 1ª Conferência Nacional da Educação, realizada entre 28 de março e 1º de
abril de 2010, foi encaminhado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional no final do exercício
social de 2010. O PNE foi aprovado em dezembro de 2013 pelo Senado Federal e ainda deve ser
aprovado pela Câmara dos Deputados, e, então, sancionado pelo Presidente da República.
O PNE estabelece um compromisso para todas as políticas educacionais no país e descreve, como anexo
às diretrizes principais, metas e estratégias gerais, dentre as quais se destacam para o ensino superior:
•

elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo a alcançar o mínimo de
12 anos de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no Brasil
e dos 25% mais pobres, bem como igualar a escolaridade média entre negros e não negros,
com vistas à redução da desigualdade educacional;
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•

elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%
da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta;

•

elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores
nas instituições de educação superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em efetivo
exercício, sendo, do total, 35% doutores;

•

elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu de modo a
atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores;

•

estimular a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e cursos de
formação de professores para a educação infantil, de modo a garantir a construção de
currículos capazes de incorporar os avanços das ciências no atendimento da população de
quatro e cinco anos;

•

fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do magistério para a educação
infantil;

•

fomentar a expansão das matrículas na educação de jovens e adultos de forma a articular a
formação inicial e continuada de trabalhadores e a educação profissional, objetivando a
elevação do nível de escolaridade do trabalhador;

•

fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em
cursos planejados de acordo com as características e especificidades do público da
educação de jovens e adultos, inclusive na modalidade de educação a distância;

•

expandir o financiamento estudantil por meio do FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de
julho de 2001, por meio da constituição de fundo garantidor do financiamento de forma a
dispensar progressivamente a exigência de fiador;

•

ampliar a cobertura do ENADE, de modo que mais estudantes, de mais áreas, sejam
avaliados no que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação;

•

assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em
programas e projetos de extensão universitária;

•

consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em
cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o
enriquecimento da formação de nível superior;

•

mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior
considerando as necessidades do desenvolvimento do Brasil, a inovação tecnológica e a
melhoria da qualidade da educação básica;

•

institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas para
os cursos de graduação;

•

aprofundar e aperfeiçoar o SINAES, de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004,
fortalecendo as ações de avaliação, regulação e supervisão;

•

promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições
de ensino, pesquisa e extensão;

•

garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios, que todos os professores da educação básica possuam formação específica de
nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam;

•

institucionalizar, no prazo de um ano de vigência do PNE, política nacional de formação e
valorização dos profissionais da educação, de forma a ampliar as possibilidades de formação
em serviço;
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•

implementar programas específicos para formação de professores para as populações do
campo, comunidades quilombolas e povos indígenas;

•

implementar cursos e programas especiais para assegurar formação específica em sua área
de atuação aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não
licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício; e

•

formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação lato sensu e
stricto sensu, garantir a todos formação continuada em sua área de atuação.

PRONATEC
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (“PRONATEC”) foi criado pelo
Governo Federal em 2011 com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica.
O PRONATEC tem como objetivos:
•

expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de
nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional
presencial e a distância;

•

construir, reformar e ampliar as escolas que ofertam educação profissional e tecnológica nas
redes estaduais;

•

aumentar as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos de formação
inicial e continuada ou qualificação profissional;

•

aumentar a quantidade de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de educação
profissional e tecnológica; e

•

melhorar a qualidade do ensino médio.

Reforma Universitária
Está em tramitação no Congresso Nacional, em regime de prioridade, o Projeto de Lei nº 7.200/2006,
também conhecido como Reforma Universitária, que poderá introduzir mudanças no atual regime
regulatório, dentre as quais podem se destacar, no que se refere às instituições privadas:
•

exigência de que pelo menos 70% do capital com direito de voto das sociedades com fins
lucrativos que mantêm as instituições de ensino sejam detidos direta ou indiretamente por
brasileiros natos ou naturalizados;

•

proibição de franquia no setor de ensino superior;

•

entidades mantenedoras de instituições de ensino superior não poderão mais fazer doações
a partidos políticos e candidatos;

•

somente as instituições de ensino superior credenciadas há no mínimo cinco anos e com
desempenho satisfatório na avaliação e supervisão do MEC poderão se tornar universidades
e centros universitários;

•

universidades e centros universitários serão obrigados a ter um comitê interno para fins
acadêmicos e comunitários composto por representantes da comunidade, da comunidade
acadêmica e por representantes da mantenedora limitado a 20% do colegiado; e

•

os cursos de graduação com avaliações positivas do MEC poderão aumentar suas vagas em
até 50% sem necessidade de aprovação prévia do MEC.
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Caso a Reforma Universitária seja aprovada, as instituições de ensino superior terão o prazo de dois
anos contados de 1° de janeiro do primeiro ano subsequente ao da sua publicação, para se adaptar
às novas regras. A Reforma Universitária ainda está em debate no Congresso Nacional e não é
possível prever se será rejeitada, alterada ou aprovada, e caso aprovada não é possível determinar
quais efeitos terá sobre as instituições de ensino superior e suas entidades mantenedoras. Além
desse projeto de lei, existem outros projetos tramitando na Câmara dos Deputados que apresentam
mudanças relevantes no arcabouço legal atual.
INSAES
Está em análise na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.372, de 2012, para criação do
Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior (“INSAES”), uma autarquia
federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e
financeira, vinculada ao MEC, com sede e foro no Distrito Federal e atuação em todo território
nacional. O INSAES terá por finalidade supervisionar e avaliar instituições de educação superior e
cursos de educação superior no Sistema Federal de Ensino, e certificar entidades beneficentes que
atuem na área de educação superior e básica.
Se aprovado pelo Congresso Nacional, o futuro INSAES vai substituir o INEP nos processos de avaliação
in loco das instituições de ensino superior, públicas e privadas, e de seus cursos de graduação. O exame
de avaliação de desempenho de estudantes da educação superior, o ENADE, continuará sob a
responsabilidade do INEP e a pós-graduação (mestrado e doutorado) continua sendo avaliada pela
CAPES. A proposta é assinada pelos ministros do Planejamento, da Educação, da Fazenda.
Conforme os argumentos do governo, a criação do INSAES deve-se à necessidade de reestruturar
o MEC para que sejam cumpridas metas de ampliação do acesso ao ensino superior e da qualidade
das faculdades, previstas no novo PNE, em análise no Senado.
Entre outras atribuições, o INSAES poderá autorizar e renovar o reconhecimento de cursos de
graduação e sequenciais. Poderá, também, decretar intervenção em instituições de educação
superior.
Como sanção aos infratores da lei, o INSAES poderá, dentre outras, desativar cursos e habilitações,
reduzir o número de vagas autorizadas para o curso, suspender a autonomia, descredenciar
instituições ou reclassificar a categoria administrativa da instituição. Depois de avaliadas, as
faculdades poderão receber advertência ou multas de R$5.000,00 a R$500.000,00.
Histórico de Relacionamento com Órgãos Governamentais
A Administração entende que tem um bom relacionamento com o MEC, bem como os seus órgãos
integrantes, tais como, CNE e INEP, o que se reflete no curso normal de obtenção de atos
regulatórios autorizativos de recredenciamento das instituições de ensino superior e de autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos da Companhia. Da mesma forma, a
Companhia possui um bom relacionamento com a CEE e os seus órgãos.
Licenças e autorizações ambientais
Determinadas licenças e autorizações emitidas por órgãos ambientais podem ser necessárias no
âmbito da atuação da Companhia, especialmente para atividades relacionadas à administração de
cursos na área da saúde, supressão de vegetação, gerenciamento de resíduos, utilização de
produtos e substâncias controladas, etc. Algumas atividades da Companhia podem ser fiscalizadas
pelos poderes públicos competentes para fins de emissão de autorizações, certidão de dispensa ou
licença ambiental para as instituições de ensino da Companhia, como é o caso de unidades que
possuem coleta de resíduos dos laboratórios da área de saúde. Neste sentido, a Companhia busca
cumprir com todos os requisitos e determinações impostas pelas normas ambientais vigentes.
O processo de licenciamento ambiental, regulado pela Lei Complementar nº 140/2011 e pela
Resolução CONAMA nº 237/1997, compreende, em regra, a emissão de três licenças consecutivas,
todas com prazos determinados de validade: Licença Prévia (atesta a viabilidade ambiental e
estabelece os requisitos básicos para as próximas fases de implementação), Licença de Instalação
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(autoriza a instalação do empreendimento e/ou atividade) e Licença de Operação (autoriza a
operação do empreendimento e/ou atividades). Cada uma destas licenças é emitida conforme a fase
em que se encontra a implantação do empreendimento, sendo que a manutenção de sua validade
depende do cumprimento das condicionantes técnicas estabelecidas pelo órgão ambiental
licenciador previstas pelas respectivas licenças.
Tais normas também estabelecem que compete ao órgão ambiental estadual o licenciamento
ambiental de empreendimentos cujos impactos ficam restritos ao seu território e também a competência
subsidiária para o licenciamento ambiental de empreendimentos que não são atribuídos ao IBAMA e
ao órgão ambiental municipal. Ao IBAMA compete o licenciamento ambiental de empreendimentos e
de atividades com significativo impacto ambiental em âmbito regional ou internacional. Aos órgãos
ambientais municipais, o licenciamento de empreendimentos com impacto local.
A Lei Complementar nº 140/2011 determina, ainda, que a renovação de qualquer licença ambiental
deve ser solicitada com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade,
para que esse fique automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental.
A ausência de licença ambiental, quando esta for aplicável, independentemente da ocorrência de
danos ambientais decorrentes da atividade, caracteriza a prática de crime ambiental, punido com a
pena de detenção de um a seis meses, multa ou ambas as penas cumulativamente. Além disso, o
mesmo fato representa infração administrativa e a conduta está sujeita à aplicação de multa no valor
de até R$10 milhões (aplicáveis em dobro ou no seu triplo, em caso de reincidência).
Independentemente das multas, podem incidir penalidades como embargo, desativação e
demolição, dentre outras. Essas penalidades também são aplicáveis caso o empreendedor deixe de
atender às condicionantes estabelecidas na licença ambiental.
Recursos Hídricos
A Companhia também está sujeita à regulamentação sobre utilização de recursos hídricos em razão
da demanda de abastecimento de determinadas instituições de ensino. A Política Nacional de
Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal nº 9.433/1997, estabelece que esse uso é sujeito à
outorga pelo Poder Público. A mencionada Lei dispõe que a utilização de recursos hídricos para
qualquer finalidade sem a respectiva outorga de direito de uso de recursos hídricos sujeita a pessoa
física ou jurídica a penalidades como, por exemplo, advertência, embargo provisório ou definitivo,
interdição e multa, simples ou diária, que pode variar de R$100,00 até R$50.000.000,00.
Supressão de Vegetação
A supressão de vegetação nativa está condicionada à obtenção de autorizações específicas emitidas
pelas autoridades ambientais. Aquele que procede com supressões de vegetação está sujeito a
possíveis medidas de compensação ambiental, que podem incluir a regeneração natural, a
recomposição da vegetação por plantio de mudas e/ou destinação de pagamento para fundos
públicos, por exemplo.
Resíduos Sólidos
No que diz respeito à regulamentação de resíduos sólidos, as unidades da Companhia podem estar
sujeitas à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (“PGRS”), conforme
delineado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010,
e/ou à implementação de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (“PGRSS”),
na forma prevista pela Resolução nº 358/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(“CONAMA”), devido ao tipo de curso oferecido (ex.: cursos na área da saúde), bem como à natureza,
composição ou volume dos resíduos gerados.
De acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010, a disposição inadequada dos resíduos, bem como os
acidentes decorrentes do transporte desses resíduos, podem ser fator de contaminação de solo e de
águas subterrâneas e ensejar a aplicação de sanções nas esferas administrativa e penal, sem
prejuízo da reparação de danos na esfera civil. As penalidades administrativas aplicáveis para a
disposição inadequada de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que cause ou não poluição efetiva,
incluem, dentre outras, embargo da atividade e multas de até R$50 milhões.
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Responsabilização Ambiental
A responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas diversas e independentes:
(i) administrativa; (ii) cível; e (iii) criminal.
No que se refere à responsabilidade administrativa, conforme estabelecido na Lei dos Crimes
Ambientais, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/2008, dispõe, em seu artigo 70, toda ação
ou omissão que importe na violação de norma de preservação ao meio ambiente decorrente de culpa
ou dolo, independentemente da efetiva ocorrência de dano ambiental, é considerada infração
administrativa ambiental. As infrações administrativas são punidas com: advertência; multa,
inutilização do produto; suspensão de fabricação e de venda do produto, embargo de obra ou de
atividade, demolição de obra, suspensão de benefícios fiscais e cancelamento ou interrupção de
participação em linhas de crédito concedidas por bancos estatais à companhia infratora, além de
proibição de ser contratada por entes públicos.
Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade objetiva e solidária, conforme
delineada pela Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/1981. Isto significa
que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos, direta ou indiretamente
envolvidos, independentemente da comprovação de culpa dos agentes, bastando a demonstração
do nexo de causalidade, podendo um dos agentes responder pelo dano ambiental de forma integral,
cabendo-lhe ação de regresso contra os demais causadores do dano. Como consequência, quando
a Companhia contrata terceiros para proceder a qualquer intervenção nas suas operações, como a
disposição final de resíduos, não está isenta de responsabilidade por eventuais danos ambientais
causados por estes terceiros contratados. Apesar de não haver referência expressa na lei, a
pretensão reparatória do dano ambiental não está sujeita à prescrição, segundo entendimento da
doutrina e do Supremo Tribunal Federal. Apesar de não haver referência expressa na lei, a pretensão
reparatória do dano ambiental não está sujeita à prescrição, segundo entendimento da doutrina e do
Supremo Tribunal Federal. Adicionalmente, a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998)
prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, relativamente à pessoa jurídica
causadora do dano ambiental, sempre que essa for obstáculo ao ressarcimento dos danos causados
ao meio ambiente.
A responsabilidade penal por crimes ambientais é subjetiva, ambientais, prevista na Lei de Crimes
Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998), o que significa que o infrator só será penalizado se agir com
culpa. A Lei de Crimes Ambientais prevê a responsabilização de todos aqueles que, de qualquer
forma, concorrem para a prática de crimes contra o meio ambiente, sendo cada qual penalizado na
medida de sua culpabilidade. Tal Lei prevê, ainda, a responsabilidade da pessoa jurídica, a qual não
exclui a das pessoas físicas. A Lei de Crimes Ambientais prevê as seguintes penalidades para
pessoas jurídicas: I - multa; II - restritivas de direitos; e/ou III - prestação de serviços à comunidade.
As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica podem ser (i) suspensão parcial ou total da
atividade; (ii) interdição temporária do estabelecimento, da obra ou da atividade e (iii) proibição de
contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações.
Os custos para cumprir com a legislação atual e futura relacionada à proteção do meio ambiente,
saúde e segurança, e eventuais contingências provenientes de danos ambientais e a terceiros
afetados, poderão ter um efeito adverso sobre os negócios da Companhia, sua imagem, seus
resultados operacionais e sua atual situação financeira.
Contaminação
São consideradas áreas contaminadas aquelas em que comprovadamente houve poluição
ocasionada pela disposição, pelo acúmulo, pelo armazenamento ou pela infiltração de substâncias
ou de resíduos, implicando impactos negativos sobre os bens a proteger.
Caso seja detectada contaminação no solo, no subsolo ou nos corpos d’água nos imóveis da
Companhia, é recomendável que haja atuação em conjunto com uma consultoria técnica ambiental
especializada, a fim de que seja proferida opinião conclusiva quanto ao conteúdo técnico, ao histórico
da contaminação no imóvel e sobre os valores envolvidos para a remediação dos imóveis.
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A descoberta de contaminação exige providências por parte dos agentes governamentais, das
entidades causadoras do dano ambiental e dos proprietários envolvidos. Deverão ser aplicadas
medidas corretivas visando estabelecer níveis de qualidade compatíveis com um determinado uso
futuro.
Feita a remediação, segue-se o monitoramento dos resultados obtidos por período de tempo a ser
definido pelo órgão ambiental. Os resultados do monitoramento indicarão a eficiência da remediação.
Eventuais restrições de uso decorrentes de contaminação anteriormente existente e que sejam
verificadas após a remediação de áreas desativadas devem ser tornadas públicas, por meio da
averbação no registro de imóveis competente.
Adicionalmente, é importante notar que a existência de áreas contaminadas sujeita o infrator a
sanções administrativas que podem culminar em multas de até R$50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais). Independentemente das multas, podem incidir penalidades como embargo, desativação e
demolição, dentre outras. Penalidades criminais podem ser impostas caso ocorram danos ambientais
decorrentes da contaminação.
Diante disso, antes da aquisição de uma instituição ou de locação de imóvel, a Companhia busca
avaliar todos os aspectos ambientais do imóvel, com intuito de identificar, principalmente, potencial
de contaminação.
Áreas de Preservação Permanente
De acordo com o Código Florestal Brasileiro, determinadas áreas denominadas áreas de
preservação permanentes devem receber proteção legal especial devido à sua importância para a
preservação dos recursos hídricos, estabilidade geológica, proteção da biodiversidade e controle da
erosão. Essas áreas incluem, entre outras, a margem de rios, reservatórios e outras corpos d’água,
colinas, encostas com declives superiores a um ângulo de 45 graus e bancos de areia.
A existência de tais áreas protegidas dentro de uma propriedade, seja em áreas urbanas ou rurais,
pode causar restrições ao desempenho das atividades pretendidas. A interferência ou remoção de
vegetação de áreas de preservação permanente só é permitida em casos de utilidade pública,
interesse social ou baixo impacto ambiental, desde que haja autorização prévia das autoridades
ambientais competentes.
O Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece que a interferência ou dano não permitido a qualquer
tipo de vegetação em áreas sujeitas à preservação permanente pode sujeitar o infrator ao pagamento
de multas que variam de R$5.000,00 a R$50.000,00 por hectare ou fração. Além disso, a remoção
de árvores localizadas em áreas de preservação permanente também pode sujeitar o infrator a
multas de R$5.000,00 a R$20.000,00.
Antes da aquisição de uma instituição ou de locação de imóvel, a Companhia avalia todos os
aspectos ambientais, com intuito de identificar existência de mananciais, árvores, vegetação e áreas
de preservação permanente e solicita aos órgãos ambientais todas as licenças e autorizações
necessárias.
Regulamentação Imobiliária
A operação normal dos nossos estabelecimentos está sujeita, entre outros fatores, ao cumprimento
das regras de zoneamento aplicáveis em cada município e região, bem como à obtenção de alvará
de licença de uso e funcionamento, emitido pela municipalidade competente, e licença do corpo de
bombeiros competente, autorizando a operação regular do estabelecimento em questão. Em
determinados municípios, a comprovação da regularidade da edificação do ponto de vista urbanístico
e construtivo também é exigida, de modo que deve existir um habite-se válido para a edificação.
Em relação a todos os locais que ocupamos para o exercício de nossas atividades, devemos obter
e renovar periodicamente as respectivas licenças e autorizações. Estabelecimentos que violem
esses regulamentos, que não obtenham ou renovem suas licenças, ou que não cumpram com suas
respectivas condições, podem estar sujeitos a sanções administrativas ou criminais, tais como a
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imposição de autos de infração, multas pelas autoridades competentes (cujo valor somente é
determinado no caso específico), cancelamento de licenças, suspensão de atividades, interdição do
respectivo estabelecimento (hipótese em que a Companhia ficará impedida de operar no respectivo
imóvel até a devida regularização, podendo, inclusive, culminar no fechamento administrativo do
imóvel), não pagamento do prêmio do seguro em eventual sinistro no imóvel e proibição de contratar
com entidades governamentais.
Tratamento diferenciado dado pela Lei de Locações
A Lei de Locações estabelece um regime especial para imóveis locados para estabelecimentos
ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, que limita as causas para ação de despejo aos
seguintes casos: (a) da prática de infração legal ou contratual; (b) término do contrato de locação;
(c) realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser
normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a
consenti-las; ou (d) se o proprietário (ou promitente comprador/cessionário, mediante pagamento
total do preço de aquisição) solicitar o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que
venha a resultar em aumento mínimo de 50% da área útil (artigos 9 e 53 da Lei de Locações).
Nos casos em que a ação de despejo tenha sido proposta com base nos itens (c) ou (d) acima, a ordem de
despejo somente poderá ser executada se respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um
ano contados da sentença. Nas demais hipóteses e para os imóveis locados em que sejam exclusivamente
exercidas atividades auxiliares às atividades das unidades de ensino, porém que não sejam escolares (tais
como prédios administrativos, estacionamentos, almoxarifado, dentre outras atividades), ou que não sejam
autorizadas e fiscalizadas pelo Poder Público, tais imóveis estarão sujeitos à regra geral da Lei de Locação
e não terão a proteção do regime especial previsto no artigo 63 da referida lei, sendo o prazo para
desocupação do imóvel de 30 (trinta) dias. No caso dos cursos de idiomas, devem ser reconhecidos como
estabelecimentos de ensino pela legislação específica, regulamentados pelo Poder Público.
Ainda, tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público,
respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz determinará que, caso haja
desocupação, esta deverá coincidir com o período de férias escolares.
(b)
política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental
A Companhia não possui uma política ambiental formalizada, até o momento, vez que as atividades
da Companhia podem ser consideradas de baixo impacto ambiental.
Até a data de fechamento do presente Formulário de Referência, a Companhia não havia aderido a
um padrão internacional de proteção ambiental.
(c)
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
Marcas
No Brasil, marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis que identificam e distinguem
produtos e/ou serviços, não abarcando, portanto, sinais sonoros, gustativos e/ou olfativos, sendo
que, em alguns casos, as marcas também possuem a função de certificar a conformidade de
produtos e/ou serviços com determinadas normas e/ou especificações técnicas.
A Lei nº 9.279/96 (“Lei de Propriedade Industrial”) dispõe que a propriedade de uma marca
somente pode ser adquirida pelo registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(“INPI”), autarquia federal responsável pelo registro de marcas, concessão de patentes e outros
direitos de propriedade industrial no Brasil. Após a concessão do registro, o titular da marca passa a
deter a propriedade de tal marca, sendo assegurado o direito de uso exclusivo da marca registrada,
em todo o território nacional, para designar produtos e/ou serviços incluídos na classe na qual a
marca foi registrada, pelo prazo determinado de dez anos, passível de sucessivas renovações,
mediante o pagamento das taxas adicionais ao INPI.
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Durante o processo de registro, aquele que requereu o registro (denominado depositante) possui
apenas uma expectativa de direito de propriedade das marcas depositadas para a identificação de
seus produtos e/ou serviços e o direito de zelar pela integridade material e/ou reputação do sinal
requerido. Essa expectativa pode vir a não se concretizar em direito nas hipóteses de: (i) falta de
pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de
registro pelo INPI; e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência formulada pelo INPI.
Ainda, relevante destacar, que o registro de determinada marca se extingue pela (i) expiração do
prazo de vigência (quando da não renovação no prazo adequado); (ii) renúncia (abandono voluntário
do titular ou pelo representante legal); (iii) caducidade (falta de uso da marca); ou (iv) inobservância
do disposto no artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial (referente à necessidade de a pessoa
domiciliada no exterior manter procurador no Brasil), sendo, portanto, um requisito de manutenção
do registro de marca a continuidade de seu uso, nos termos do pedido de registro junto ao INPI.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia é titular de diversas de marcas registradas e
pedidos de registro junto ao INPI, sendo suas principais marcas: “Cruzeiro do Sul Educacional”,
“GRUPO CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL”, “Cruzeiro do Sul Virtual Educação a Distância”,
“Universidade Cruzeiro do Sul”, “Colégio Cruzeiro do Sul”, “Universidade Cidade de São Paulo UNICID”, “UNICID”, “UNIFRAN Universidade de Franca”, “UNIFRAN”, “Alto Padrão”, “Módulo Centro
Universitário”, “Centro Universitário do Distrito Federal - UDF”, “FSG Centro Universitário”, “FASS
Faculdade São Sebastião”, “Colégio São Sebastião – Centro”, “Centro Universitário de João Pessoa”,
“UNIPÊ”, “CEUNSP Centro Universitário N. Sra. do Patrocínio” e “BRAZ CUBAS CENTRO
UNIVERSITÁRIO”. Embora alguns dos pedidos de registro relacionados a tais marcas tenham sido
indeferidos pelo INPI em um primeiro momento, a Companhia acredita que possui chances
favoráveis de reverter estas decisões mediante a apresentação de recursos administrativos e/ou
judiciais.
A Companhia acredita que possui dependência das marcas acima indicadas, uma vez que estas
desempenham um importante papel na manutenção e melhoria de sua posição competitiva. A
Companhia não pode garantir que os registros de marca solicitados ao INPI serão concedidos ou
que, uma vez concedidos, não serão anulados ou extintos. Em caso de ausência de registro,
indeferimento do pedido de registro ou anulação/extinção de registro anteriormente concedido, a
Companhia não será capaz de impedir o uso de marcas semelhantes por terceiros e poderá ser
impedida de continuar utilizando referidas marcas, caso terceiros possuam registros anteriores, o
que poderá impactar negativamente seus resultados.
Cumpre destacar, ainda, que duas destas marcas não são de titularidade da Companhia, de modo
que o uso destas marcas impõe à Companhia (i) o pagamento mensal de royalties, em relação ao
uso das marcas “BRAZ CUBAS”; “BRAZ CUBAS EDUCAÇÃO”, “UBC” e nomes de domínio a elas
associados; e (ii) a observância de uma série de regras e restrições, em relação ao uso das marcas
“POSITIVO” e nomes de domínio a elas associados, decorrentes do Acordo de Coexistência de
Marcas celebrado entre as controladas da Companhia (Centro de Estudos Superiores Positivo
Ltda., CESA – Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas Ltda. e Centro de Pesquisa da
Universidade Positivo) e a Positivo Educacional Ltda., a Editora Aprende Brasil Ltda., a Gráfica e
Editora Posigraf Ltda., a Positivo Administradora de Bens Ltda., a Positivo Soluções Didáticas
Ltda., a Editora Piá Ltda., o Instituto Positivo, Consórcio Positivo J. Malucelli, Centro Educacional
Opção Única Ltda., Sociedade Educacional Posiville Ltda., Agrupo – Associação dos Funcionários
do Grupo Positivo e a Associação Maria Amélia – AMA, sob pena de pagamento de penalidades
de valor bastante elevado.
Por fim, a Companhia poderá não ser capaz de renovar ou manter em vigor os contratos referentes
ao uso de tais marcas de terceiro, visto que tais contratos poderão ser rescindidos em função de
fatores alheios à decisão da Companhia, hipótese em que a Companhia ficará impedida de
continuar utilizando e explorando comercialmente referidas marcas. A perda dos direitos de uso
das marcas poderá resultar em impactos adversos relevantes nas atividades e nos resultados
operacionais e financeiros da Companhia.
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Nomes de Domínio
Além disso, a Companhia e suas controladas são titulares e/ou detém autorização para utilizar
diversos nomes de domínios associados a tais marcas, dentre os quais se destacam: (i)
brazcubas.edu.br; (ii) ceunsp.edu.br; (iii) colegioaltopadrao.com.br; (iv) colegioceunsp.com.br; (v)
colegiocruzeirodosul.com.br;
(vi)
cruzeirodosuleducacional.com.br;
(vii)
cruzeirodosuleducacional.edu.br; (viii) cruzeirodosulvirtual.com.br; (ix) up.edu.br; (x) fsg.edu.br; (xi)
unipe.edu.br; (xii) modulo.edu.br; (xiii) positivo.edu.br; (xiv) sejaobjetivo.com.br; (xv) udf.edu.br; (xvi)
unicid.edu.br; (xvii) unifran.edu.br; e (xviii) up.londrina.br.
Um nome de domínio é uma identificação de autonomia, autoridade ou controle dentro da internet.
Os nomes de domínio seguem as regras e procedimentos do Domain Name System (“DNS”), de
modo que qualquer nome registrado no DNS é um nome de domínio. No Brasil, o responsável pelo
registro de nomes de domínio, bem como pela administração e publicação do DNS para o domínio
“.br”, a distribuição de endereços de sites e serviços de manutenção é o Registro.br.
Em caso de perda ou indeferimento de alguma dessas marcas ou de outras a estas relacionadas, as
atividades da Companhia poderão sofrer prejuízos significativos, conforme indicado no item 4.1(a)
deste Formulário de Referência.
Para mais informações sobre os direitos de propriedade intelectual relevantes de titularidade da
Companhia, vide item 9.1(b) deste Formulário de Referência.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
(a)
receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação
na receita líquida total do emissor
A totalidade da receita da Companhia é proveniente do Brasil.
(b)
receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação
na receita líquida total do emissor
A totalidade da receita da Companhia é proveniente do Brasil.
(c)
receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida
total do emissor
A totalidade da receita da Companhia é proveniente do Brasil.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não está sujeita a regulamentação de países
estrangeiros, por sua atividade estar restrita a normativas do Brasil, local onde realiza sua atividade
voltada ao ensino a distância.
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7.8 - Políticas socioambientais
(a)

se o emissor divulga informações sociais e ambientais

A Companhia possui forte vínculo com a comunidade, não apenas em decorrência dos atendimentos
feitos nas clínicas-escola, mas também das atividades e do compromisso da Companhia com a
inclusão social, o desenvolvimento social e econômico e a defesa do meio ambiente.
A Companhia atualmente divulga informações sociais e ambientais em vários canais, dentre eles:
1. No Relatório de Administração
•

O documento contém um capítulo exclusivo de Responsabilidade Social.

•

O Grupo tem entre os seus valores, a ética, responsabilidade, respeito à identidade e
diversidade, compromisso social e comprometimento com o desenvolvimento local e
regional. Todos esses valores são imprescindíveis para uma sociedade sustentável, na qual
todos precisam pensar e agir de um modo que as suas escolhas não comprometam a
qualidade de vida dos outros seres vivos.

•

No lado social, o Grupo tem programas de atendimentos às comunidades como seu principal
impacto social. Através das práticas dos cursos de fisioterapia, nutrição, psicologia,
odontologia, direito (núcleo de práticas jurídicas), educação física, medicina e administração
de empresas, os alunos, supervisionados por professores, atendem às demandas das
comunidades do entorno das unidades educacionais. Auxiliam na prevenção e solução de
problemas, de saúde ou de conscientização sobre assuntos específicos, como aberturas de
empresas e assessoria jurídica.

•

Em 2019, o total de atendimentos prestados a comunidades relatado foi de 158.018
atendimentos.

2. Portais de notícias

(b)

•

Informações ambientais ainda não estão disponíveis no Relatório de Administração, com
divulgação em seus portais de notícias.

•

Além dos atendimentos do núcleo de extensão (para a comunidade), o grupo também noticia
atividades na área da saúde, núcleo de acessibilidade e eventos de conscientização dos
seus alunos, como Semana Cultural, Dia da Responsabilidade Social, Semana dos Direitos
Humanos.

•

Os portais noticiam sobre o programa de bolsas e financiamentos estudantis, que tem como
objetivo o apoio e inclusão de comunidades vulneráveis, dando acesso a um ensino superior,
impactando na possibilidade de ascensão social dos seus alunos com a formação.

•

Nos portais se encontram informações sobre os diversos programas de preservação
ambiental do Grupo. Dentro os principais, temos o recolhimento de pilhas e lixo eletrônico,
separação de lixo reciclável, reuso de água decorrente do ar-condicionado, eficiência
energética na iluminação (uso de lâmpadas LED e também postes que captam energia solar)
e reuso de água.
a metodologia seguida na elaboração dessas informações

Na elaboração do seu Relatório de Administração, a Companhia segue as orientações da CVM Nª
15, de 28 de dezembro de 1987.
Na elaboração dos projetos ambientais, o Grupo trabalha baseado em duas certificações com padrão
internacional, o Green Building Council e o Processo Aqua. Desde a idealização dos projetos, já é
levada em consideração como referência essas duas certificações principais, para quando os
projetos estiverem finalizados, seja possível a aplicação para o seu requerimento.
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A partir de 2021, será publicado o Relatório de Sustentabilidade, referente ao ano de 2020, de acordo
com as normas do GRI e IIRC.
(c)

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

As informações sociais e ambientais do grupo Cruzeiro do Sul Educacional, ainda não são auditadas
por entidade independente, mas conta com o apoio de um time de auditoria interna para a validação
das informações.
(d)
a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
A Cruzeiro do Sul Educacional conta uma parte específica em seu site corporativo,
https://www.cruzeirodosuleducacional.edu.br/, e http://ri.cruzeirodosuleducacional.com.br/ onde as
informações referentes aos projetos sociais e ambientais são centralizadas.
Neste endereço é centralizado todas as publicações referentes aos projetos que são divulgados
pelas Unidades de Educação: https://www.cruzeirodosuleducacional.edu.br/pt/informacoessocioambientais/.
(e)
Se este relatório leva em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU e quais são os ODS materiais para o negócio da companhia;
O atual Relatório de Administração publicado até o ano de 2019 não levava em conta os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A Cruzeiro do Sul Educacional está trabalhando
no diagnóstico e definição de temas críticos, através da análise de materialidade, que resultará em
seu relatório de sustentabilidade 2021, referente às atividades de 2020. Nele constará a correlação
dos seus temas materiais com os ODS.
(f)
Se o emissor não divulga relatório anual, de sustentabilidade ou integrado que leve
em conta os ODS, explicar o motivo.
A Companhia entende que a divulgação de informações socioambientais e de governança são
importantes para a evolução de sua gestão e criação de valor para o negócio e para toda a
sociedade, tendo em vista tratar-se de gestão alinhada com os parâmetros ESG e standards
internacionais. A Companhia iniciou em setembro de 2020, um projeto que visa atender à essa
demanda.
O relatório de sustentabilidade integrado sobre as operações de 2020 será publicado em 2021.
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7.9 - Outras informações relevantes
Responsabilidade Social
Possuímos o compromisso de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária,
atuando de forma a gerar impactos positivos, tanto para comunidade interna quanto externa.
Queremos que nossas instituições sejam uma ferramenta de transformação social, contribuindo com
a formação de cidadãos conscientes e fomentando iniciativas que possam beneficiar a sociedade
como um todo.
Deste modo, a Companhia realiza projetos e ações sociais com o intuito de fortalecer sua marca e
reverter benefícios para causas sociais e, com isso, incentiva o engajamento de seus sócios,
diretores, administradores, conselheiros, colaboradores e alunos em construírem uma sociedade
melhor por meio de atividades e atendimentos abertos à comunidade.
Ao longo dos anos, a Companhia participou e implantou uma série de programas e eventos sociais
voltados para a área da educação, dentre os quais se destacam:
•

mantém aproximação e parcerias com os setores público, privado e com o mercado de trabalho,
desenvolvendo programas, projetos e ações em diferentes áreas. Tais parcerias possibilitam a
vivência prática do aluno em situações presentes na futura área de atuação, facilitando sua
inserção no mercado de trabalho.

•

entre os atendimentos à comunidade realizados citamos os principais serviços prestados:
Complexo veterinário, Clínicas de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Odontologia, Núcleo de
Práticas Jurídicas, Núcleo de Acessibilidade, além do Núcleo de Assistência Fiscal e Plantão
Fiscal. Ressalta-se ainda as atividades desenvolvidas por diversos cursos no Dia da
Responsabilidade Social.

•

as Clínicas-Escolas de Fisioterapia, Medicina Veterinária e Odontologia, prestam serviços à
comunidade, cuidando das pessoas e animais por meio de exames de prevenção, laboratoriais,
tratamentos físicos e emocionais, em ambientes organizados e rigidamente controlados de
acordo com as normas regulamentadoras e pelos protocolos de segurança, sempre coordenados
pelos mestres e doutores.

•

nos Núcleos de Enfermagem, Prática Jurídica e Estudo e Atendimento Psicológico – NEAP, são
desenvolvidos projetos e atendimentos a fim de melhorar modelos e métodos assistências,
educacionais e de pesquisa, com reflexo na melhoria da população.

•

a Assessoria de Extensão preocupada com a inclusão no mercado profissional em observância
da legislação vigente possui um serviço permanente de avaliação dos estágios remunerados que
podem ser utilizados em complemento da formação profissional e oportunidade de ingresso no
mercado de trabalho.

•

no Complexo Esportivo, há modalidades esportivas para todas as idades, estudantes ou não,
onde poderão praticar natação, hidroginástica, musculação, treinamento funcional, ginástica,
futsal, atividades circenses e avaliação física, onde professores e instrutores estão à disposição
para orientar a todos quanto à atividade física ou esporte mais indicados para cada um.

•

a Empresa Júnior, uma associação civil criada para prestar serviços de consultoria a empresas
de vários portes em diversas áreas de conhecimento, que fornece soluções técnicas em diversas
áreas que vão além do diagnóstico do problema e chegam à implementação de propostas, que
monitoram os resultados das mesmas e auxiliam na elaboração de planejamento estratégico
organizacional, por valores muito abaixo dos de mercado e ainda executados por alunos de
cursos de graduação.
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Em relação às ações voltadas à responsabilidade social, tais como inclusão social, direitos humanos
e relações étnico-raciais, a Companhia tem empreendido esforços para atender tais necessidades,
que estão refletidos desde a concepção de cursos nos Projetos Pedagógicos até as inúmeras
atividades que são realizadas com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico, a
melhoria das relações sociais e a inclusão nas diversas áreas de sua atuação enquanto instituição
de ensino superior.
Os Programas de Extensão integram projetos e atividades de natureza socioeducativa nas áreas da
saúde, educação, comunicação, cultura, empreendedorismo, ambiental, entre outras, primando pela
formação integral dos alunos, como cidadãos e profissionais, e ao atendimento à comunidade, como:
(a) o Programa de Educação Especial – PROESP, voltado ao público com deficiências físicas e
intelectuais que, por meio de atividades desenvolvidas por alunos da graduação, visa quebrar
barreiras do preconceito na sociedade; (b) o Programa Esperança Renovada, que é uma ajuda
externa para melhorar a qualidade de vida das pessoas, realizando pequenos reparos em suas
casas; e (c) o Programa Cruzeiro do Sul em Forma transforma os espaços pedagógicos do curso de
Educação Física em ambientes de interação com as comunidades interna e externa para a prática
de lazer, esportes e atividades físicas.
No ano de 2019, o total de atendimentos prestados pelos alunos no âmbito das atividades práticas
de estágio nos diversos projetos e programas citados totalizaram mais de 158.000 (cento e cinquenta
e oito mil) atendimento.
A Companhia possui parceria com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE e outras
empresas com ações voltadas a empregabilidade fortalecendo sua missão de promover a
empregabilidade de milhares de jovens pelo país, expandindo sua atuação em capacitação e
investindo em tecnologia educacional. Da mesma forma, o Portal Orienta, traz diversas informações
sobre as diferentes áreas de atuação através de um Guia de Profissões, além de teste vocacional,
informações sobre os tipos de formação, alternativas de pagamento (parcelamento, financiamento,
descontos, convênios) e os meios de estudo, com muitos e-Books gratuitos com informações, dicas
e notícias sobre o mercado de trabalho.
Além de todas essas ações, a Companhia realiza eventos de natureza científica, cultural, técnica e
artística, onde os estudantes têm a oportunidade de diversificar, integrar e aprimorar sua formação
na educação superior. Alguns dos principais eventos são a “Semana Cultural”, uma agenda recheada
de atividades de dança, música, teatro e exposições, o “Dia da Responsabilidade Social”, que em
2019 fez 1.856 atendimentos, é muito mais que um protocolo curricular; é um meio de fortalecer o
compromisso da Companhia com a comunidade ao oferecer serviços nas áreas da saúde, negócios,
exatas, tecnológicas e humanas, e a “Semana de Direitos Humanos”, com objetivo de propiciar
discussões e sensibilização no espaço universitário em torno de questões sociais contemporâneas,
que apresentam violações dos direitos sociais, econômicos, culturais e éticos.
Destaques dos projetos nas áreas de ética, social e ambiental
A Companhia conta com diversos programas que visam impactar a sociedade nos âmbitos sociais e
ambientais. Alinhados com seus valores, principalmente nos específicos como ética,
responsabilidade, respeito à identidade e diversidade, compromisso social e comprometimento com
o desenvolvimento local e regional. Sua atividade principal, a educação, já é por si só uma grande
alinhada no impacto da sociedade, permitindo a expansão da consciência de seres humanos,
gerando acesso a melhores empregos, conhecimentos avançados e gerando melhora na qualidade
de vida.
Na parte ambiental, vemos projetos que valem a pena ser mencionados aqui, como eficiência
energética na iluminação externa, com painéis solares, já implementadas nas unidades da UNIPÊ e
UNIFRAN, com isso, além da economia no consumo de energia, temos a geração de energia limpa.
A Companhia já está cadastrado no mercado livre de energia, que permite a compra de energia de
fontes sustentáveis e negociação por melhores preços. Com foco na geração de energia, o UDF
conta com placas solares para a geração de energia solar, com capacidade de 521 KWh por dia.

882

PÁGINA: 184 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

7.9 - Outras Informações Relevantes

Em fase de estudo e análise para todas as unidades, temos os projetos de reuso e tratamento de
água. A UNIFRAN já conta com o reuso de água do ar-condicionado, a UNIPÊ tem o tratamento de
água da piscina por meio de ionização, sem a utilização de cloro. No campus da Universidade
Positivo - Osório, as torneiras são instaladas com o lacre que diminui a vazão, e a água das pias dos
banheiros e chuva são tratadas para o reuso nas descargas.
Além destes projetos, todos os campi contam com programas de coleta de lixo reciclável. Tendo os
específicos para pilhas e lâmpadas, lixos eletrônicos, medicação fora da validade, óleo de cozinha e
de lacre e tampinha.
A Companhia também cumpre toda a legislação de acessibilidade em seus prédios e instalações,
criando um Núcleo de Acessibilidade voltado especificamente para garantir a inclusão, remoção de
todas as barreiras aos PCD, propiciando a inserção social, o desenvolvimento e a qualidade de vida.
Para as pesquisas acadêmicas, a Companhia temos por Instituição de Ensino Comitês de Ética em
Humanos e em Animais, permitindo uma análise constante e próxima.
O principal foco dos programas na área social é o atendimento das comunidades de entorno nos
programadas acadêmicos. No ano de 2019 foram totalizados 158.018 atendimentos pelos alunos
com supervisão de professores. Os principais cursos envolvidos nos atendimentos são fisioterapia,
psicologia, odontologia, direito, administração de empresas, medicina veterinária e nutrição.
Além disso, a Companhia tem opções de bolsas de estudos e adere a programas de financiamento
para os estudantes em situação de vulnerabilidade financeira. Tendo como principais programas de
financiamento estudantil, PROUNI (programa governamental), FIES (programa governamental), o
CREDUCSUL (programa próprio), PRAVALER (sistema parceiro) e entre outros financiamentos
ofertados aos alunos por intermédio de Instituições Financeiras de primeira linha para o
financiamento estudantil.
As unidades de ensino também se engajam em eventos para aumento da consciência de seu corpo
docente e alunos em assuntos como Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Diversidade &
Inclusão. Contando com a realização constante das “Semana Cultural”, “Semana dos Direitos
Humanos”, “Dia da Responsabilidade Social”, e também rodas de conversas que visam trazer
debates para a sociedade, como o “Vozes do Bairro, hackeando a comunicação no território”,
“MOSTRA – Amostra de Cinema e Direitos Humanos” e também a campanha “Tudo Junto e
Misturado”.
Informações adicionais ao item 7.1 deste Formulário de Referência
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Instituições de ensino da Companhia e suas respectivas mantenedoras
Abaixo estão indicadas as mantenedoras das instituições de ensino da Companhia:

Educação Básica
Instituição que deu origem ao grupo, o Colégio Cruzeiro do Sul, junto com os Colégios Alto Padrão,
Colégio S. Sebastião – Centro, Colégio CEUNSP Itu e Colégio CEUNSP Salto compõem as escolas
que atuam desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, oferecendo um modelo de ensino e formação
atendendo às características específicas de sua região e contando com o grande diferencial que é o
uso da infraestrutura da Universidade Cruzeiro do Sul, da Universidade de Franca - UNIFRAN, da
Faculdade São Sebastião e do Centro Universitário N. Sra. do Patrocínio, respectivamente.
Aos alunos egressos dos Colégios da Companhia são garantidos benefícios exclusivos para
prosseguimento do processo formativo e ingresso no ensino superior nas instituições de ensino
mantidas pela Companhia e suas controladas.
Colégio Cruzeiro do Sul
Fundado em 1965 o Colégio Cruzeiro do Sul iniciou suas atividades dando origem à Universidade
Cruzeiro do Sul. Oferece desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, tendo à disposição dos alunos
toda a infraestrutura da Universidade, como laboratórios, clínicas, auditórios e Complexo Esportivo,
entre outros.
Em 30 de setembro de 2020, o Colégio Cruzeiro do Sul possuía aproximadamente 1.093 alunos e
47 professores.
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Os primeiros anos da vida escolar dos alunos são priorizados nas práticas pedagógicas do Colégio
Cruzeiro do Sul. Com princípios e valores que orientam os crescimentos intelectual e físico, o Colégio
adota na Educação Infantil a filosofia fundamentada nas relações humanas e no processo cognitivo.
O material didático utilizado instiga os alunos a questionar, refletir, interagir, divertir e responder às
solicitações por si. Tudo isso dentro de uma estrutura física preparada para receber crianças nessa
idade e com professores capacitados não só a ensinar, como também a acolher.
O Ensino Fundamental dividido em dois níveis, os alunos contam com professores capacitados e
uma estrutura física para atender as necessidades de cada um. No Fundamental I, os profissionais
estão atentos ao vínculo afetivo e atenção, que ainda é necessária aos alunos que acabam de sair
do Ensino Infantil. No Fundamental II, são aprofundados os conhecimentos disciplinares e
interdisciplinares mais específicos, introduzidos na primeira fase do Fundamental. E com a missão
de construir a base da educação do estudante, o Colégio conta com laboratórios de Informática,
Línguas e Biologia para práticas extraclasse, a fim de que o conteúdo seja absorvido pelo aluno de
maneira eficaz.
Com o intuito de lapidar o senso crítico e orientar também a formação de futuros profissionais, o
Ensino Médio do Colégio Cruzeiro do Sul auxilia o aluno a desempenhar sua autonomia frente ao
conhecimento e exercitar sua cidadania nessa fase da vida. Os alunos contam com profissionais
capacitados para cada uma das disciplinas, reunindo materiais específicos para um melhor
desenvolvimento das atividades, sejam elas práticas ou teóricas. Nas aulas de Física, Química,
Biologia, Línguas e Informática são utilizados os respectivos laboratórios, assegurando maior
frequência na realização de atividades práticas e mais qualidade no ensino.
Colégio Alto Padrão
A filosofia de trabalho do Colégio Alto Padrão é fundamentada no tripé: qualidade do ensino,
formação do aluno e disciplina como a melhor forma de educar, propiciando ao aluno da Educação
Infantil ao Ensino Médio, um contato constante com o mundo que o cerca, oferendo a oportunidade
de estabelecer um vínculo significativo com a realidade e tentar transpor barreira a fim de preparase solidamente para a vida futura.
Na Educação Infantil, nossos alunos aprendem, trabalham, brincam, vivenciam a solidariedade,
compartilham o conhecimento e o afeto, valorizando o dom da vida, a cultura e o meio ambiente. O
projeto educacional da Educação Infantil é desenvolvido em um espaço aconchegante, onde a
criança vivencia e sente o mundo, adquirindo uma segurança que levará ao longo de toda a sua vida.
A prática educativa proporciona uma visão ampla dos conteúdos, além de se comprometer com a
formação de um cidadão consciente, preparado para o exercício da cidadania e que valorize a
cultura, o meio ambiente e as relações humanas, que são os pilares que norteiam o Ensino
Fundamental do Colégio Alto Padrão. Nosso objetivo é despertar nas crianças e jovens o interesse
pelo mundo em que vivem, desenvolvendo a personalidade individual, segundo as suas capacidades
e talentos.
O Colégio Alto Padrão possui um Ensino Médio inovador, comprometido com a formação moral, ética
e cultural de alto desempenho acadêmico. A matriz curricular diferenciada propicia o
desenvolvimento de conteúdos e competências necessárias para que os alunos façam suas escolhas
de forma a se tornarem cidadãos conscientes, responsáveis e colaborativo com a sociedade em que
vivem. Cumpre destacar que, por meio da marca CETEC, o Colégio Alto Padrão oferta cursos
técnicos.
Em 30 de setembro de 2020, o Colégio Alto Padrão possuía aproximadamente 669 alunos e 54
professores.
Colégio S. Sebastião – Centro
Localizado no litoral norte de São Paulo, o Colégio S. Sebastião – Centro possui uma estrutura de
aprendizagem completa que engloba da Educação infantil ao Ensino médio. A sua infraestrutura –
auditórios, laboratórios de informática, quadras poliesportivas, quadra de futebol, laboratório de artes,
laboratório de biologia, espaço de convivência e playground, servem de alicerce à formação.
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A proposta educacional da Educação Infantil é sempre pautada pelo respeito à criança, que é tratada
como indivíduo livre, pensante, capaz, criativo, crítico, descobridor de seu espaço. A didática adotada
promove a metodologia Ativa que motiva mudança no comportamento pela experiência. Assim, o
trabalho escolar favorece o planejamento de meios para que a criança entenda o mundo em que
vive, em seus aspectos culturais e sociais, de forma crítica e transformadora.
O objetivo para o Ensino Fundamental é a formação integral do aluno por meio do desenvolvimento
harmônico de todas as suas potencialidades, proporcionando-lhe o ajustamento ao meio físico e
social com estímulo à capacidade crítica. Para tanto, a metodologia indicada é a da aprendizagem
pela atividade – aprender fazendo.
No Ensino Médio a proposta pedagógica do Colégio S. Sebastião – Centro afirma que o cidadão
formado possa adquirir no decorrer do curso habilidade e competências, tendo a consolidação e o
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, permitindo o
prosseguimento de estudos em áreas específicas conforme seu interesse vocacional a preparação
dos alunos para os vestibulares e o Enem.
Em 30 de setembro 2020, o Colégio Objetivo São Sebastião – Centro possuía aproximadamente 260
alunos e 29 professores.
Colégio CEUNSP Itu e Colégio CEUNSP Salto
O Colégio CEUNSP Itu oferece a educação infantil, ensino fundamental e médio nas melhores
instalações da região, com amplas salas de aulas, área externa com muito verde, laboratórios, além
de toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento para cada faixa etária, incentivando o
espírito questionador, postura crítica e autonomia dos alunos.
O Colégio CEUNSP Salto contempla todas as fases do Ensino Básico, do Infantil ao Médio, nas
melhores instalações da região, com amplas salas de aula, área externa, laboratórios, além da
infraestrutura necessária para o pleno desenvolvimento dos alunos, como quadras poliesportivas,
teatro, ateliê de artes, biblioteca.
Em ambos os Colégios, a Educação Infantil oferece estímulos para que o aluno se sinta autoconfiante
e seguro no ambiente escolar, social e no relacionamento com os educadores e familiares.
Proporciona condições para que possam ser questionadores e ativos, sem impor limites à
curiosidade. O aluno é tratado como indivíduo livre, pensante, capaz, potente, criativo, crítico,
descobridor do seu próprio espaço que constrói valores e aprende a respeitar os sentimentos, ideias
e diretos dos outros.
Como base na formação, o Ensino Fundamental atua com um ensino significativo e um serviço
educacional de excelência. Preocupado com a formação intelectual e emocional dos alunos, o
Colégio CEUNSP Itu e o Colégio CEUNSP Salto, conduz o processo educativo de forma que o
educando possa aprender a conhecer, a fazer, a viver e a ser, para que atue na sociedade de
maneira autônoma e consciente de seus direitos e deveres, norteado por valores éticos e morais.
O mundo moderno oferece diversos desafios e, as perspectivas que norteiam professor e aluno
implicam um modelo educacional aberto ao novo, ao dinâmico, ao interativo e a uma realidade que
se renova a cada momento. O Ensino Médio além de oferecer um olhar diferenciado para formação
cidadã, auxilia o aluno a desempenhar sua autonomia frente ao conhecimento com segurança os
processos seletivos que será submetido.
Em 30 de setembro de 2020, o Colégio CEUNSP Itu possuía aproximadamente 733 alunos e 40
professores.
Em 30 de setembro de 2020, o Colégio CEUNSP Salto possuía aproximadamente 980 alunos e 44
professores.
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Instituições de Ensino Superior
Universidade Cruzeiro do Sul
A história começa em 1965, quando um grupo de professores decide: “vamos criar um colégio”. Foi
assim que a Companhia nasceu, como Colégio Cruzeiro do Sul, em São Paulo, capital. Com um
volume de alunos aumentando ano após ano, novas perspectivas se abriram. Os novos caminhos
levaram à criação da Faculdade Cruzeiro do Sul, com a oferta dos primeiros cursos superiores, de
Administração de Empresas e Ciências Contábeis.
Os anos de faculdade ficam para trás. Em 1993, a Faculdade Cruzeiro do Sul se torna uma
universidade, a Universidade Cruzeiro do Sul, após título concedido pelo MEC.
A internet ainda engatinhava em 1997 e o foco no futuro já indicava a necessidade de adoção de
soluções tecnológicas para uma educação de qualidade. São feitas as primeiras pesquisas em
educação a distância e utilização das novas tecnologias da informação no ensino. Também ocorreu
o Primeiro Encontro de Iniciação Científica da Universidade e a implantação do Programa de
Educação Especial - PROESP.
As conquistas continuaram nos anos 2000: foi inaugurado o campus Anália Franco e o fortalecimento
do Núcleo de Educação a Distância - NEAD. Com foco na pesquisa, foram cadastrados dez grupos
no CNPq e implementado o Fundo Institucional de Apoio à Pesquisa (Fiap – Cruzeiro do Sul).
Em 2003 a Companhia completou 30 anos de atuação no ensino superior e sentiu a necessidade de
estruturar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2004-2008. A implantação da Assessoria
Especial de Computação e Tecnologia da Informação foi essencial para respaldar a educação a
distância. A pós-graduação passou a contar com um ambiente virtual, a blackboard, e no mesmo
período foi desenvolvido pela Universidade Cruzeiro do Sul o e-class, também um ambiente de
aprendizagem virtual. Neste ano, ocorreu também o ingresso da Universidade Cruzeiro do Sul no
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica do CNPq (Pibic/CNPq).
Com a redefinição da missão institucional, em 2004 foi reafirmado ainda mais o compromisso da
Universidade Cruzeiro do Sul com a educação. Neste ano ocorreu também a inauguração do campus
Liberdade, e a Metodologia Institucional “Aprender na Prática” é implementada dando origem a um
ambiente virtual de aprendizagem sobre estudo da astronomia, o Astroclass. As novidades
continuaram com a implantação dos dois primeiros mestrados, em Odontologia e Ensino de Ciências
e Matemática. Além disso, foi criado o Programa Universidade na Melhoria da Escrita e da Leitura
(Unimel).
Em 2007 a Companhia buscou expandir e fortalecer a marca Cruzeiro do Sul, com a criação de um
grupo de instituições de ensino superior. É feita a primeira aquisição pela Companhia, a do Centro
Universitário Módulo, em Caraguatatuba, a maior instituição de ensino superior do litoral norte
paulista. Em paralelo, a vida acadêmica seguiu a todo vapor, com lançamento do livro “Aprender na
Prática – experiências de ensino e aprendizagem”, inauguração do Complexo Veterinário e o Prêmio
Top Social ADVB – Programa Universidade na Melhoria da Escrita e da Leitura (Unimel).
Em 2008, Odontologia e Ensino de Ciências e Matemática passaram a ser também programas de
doutorado. A construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2008-2012 e a
inauguração do Complexo Poliesportivo fecharam o ano.
O recredenciamento pelo MEC pelo prazo máximo de dez anos e a autorização para oferta de cursos
de graduação a distância foram muito comemorados em 2012. A adesão ao Programa Ciência sem
Fronteiras resultou em oito bolsas de estudo (programa sanduíche) para Stricto sensu. No mesmo
período foi criada a Assessoria de Relações Acadêmicas Internacionais (ARAI).
Em 2018 foi inaugurado o campus Paulista, com 15 mil metros quadrados e capacidade para atender
sete mil estudantes. Localizado em um dos principais pontos de São Paulo, próximo às estações do
metrô e da CPTM, o campus Santo Amaro foi inaugurado no ano de 2020.
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Em 2020 é dado mais um passo importante para a expansão da Companhia: está sendo instalado
um novo campus na cidade de Guarulhos com previsão de início de operação no primeiro semestre
de 2021. Guarulhos é umas das principais cidades do Estado de São Paulo e encontra-se na região
metropolitana da capital, possuindo mais de 1,3 milhões de habitantes e o 12º maior PIB do Brasil.
A Companhia contará com um campus moderno e laboratórios de última geração que propiciará uma
excelente formação aos alunos de Guarulhos e região. O portfólio de curso contará com programas
de todas as áreas de conhecimento.
A Universidade Cruzeiro do Sul destaca-se entre as instituições de ensino superior por reunir
excelentes indicadores acadêmicos, dentre eles, destacamos o Conceito Institucional – CI 5 e o
também o Conceito Institucional EAD 5, ambos de uma escala de 1 a 5, sendo 5 o melhor resultado.
O Conceito Institucional é resultado de uma avaliação in loco que as instituições de ensino são
submetidas a cada ciclo avaliativo, os avaliadores são orientados pelos IGCs e atribuem um conceito
institucional à instituição avaliada.
Em 30 de setembro de 2020, a Universidade Cruzeiro do Sul detinha 5 campi, localizados nos bairros
de São Miguel Paulista, Anália Franco, Liberdade, Santo Amaro e na Avenida Paulista, todos na
cidade de São Paulo, e possuía aproximadamente 117,5 mil alunos e 528 professores, distribuídos
em cursos de graduação e pós-graduação presenciais e a distância, além de programas de extensão.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC da Universidade Cruzeiro do Sul era 4, segundo
dados do MEC.
Universidade Cidade de São Paulo – UNICID
A história começa em 1972, com um grupo de educadores visionários liderados pelo professor Remo
Rinaldi. Eles decidem instalar no bairro do Tatuapé, em São Paulo, a primeira instituição de ensino
superior na região – a Faculdade da Zona Leste de São Paulo (FZL).
Em 1994, o curso de Fisioterapia, um dos primeiros a ser oferecido na cidade, é eleito um dos
melhores do país, segundo o Guia do Estudante da Editora Abril. A estratégia era ensinar
comprometimento, exigir dedicação e cobrar resultados de alunos e professores.
Em 1992 a Faculdade da Zona Leste de São Paulo (FZL) tornou-se a Universidade Cidade de São
Paulo – UNICID – reconhecimento obtido após constantes atualizações e altos investimentos em
infraestrutura.
Nosso espírito pioneiro trouxe, em 1995, o curso de telecomunicações, referência para muitas
instituições de ensino superior em uma área, na época, emergente.
Em 2000, todas as licenciaturas, como História, Pedagogia, Letras, Ciências Biológicas, Matemática
e Educação Física, passaram a fazer parte do Programa de Formação de Professores.
No ano de 2004, foram inaugurados os cursos de Medicina e Biomedicina, firmando ainda mais
nossa vocação como referência na área da saúde, tendo em vista que os cursos de Enfermagem,
Fisioterapia e Odontologia já eram cursos altamente conceituados. Passam a ser pontos fortes as
clínicas e laboratórios da UNICID bem equipados e o corpo docente bastante experiente e
qualificado.
Em 2008, as engenharias despontam como a nova força entre os cursos já consagrados. Passam a
compor a graduação da UNICID os cursos de Engenharia Mecatrônica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Foram lançados também os cursos de Design Gráfico e
Graduação Tecnológica de Construção de Edifícios, entre outros.
Os cursos de Arquitetura e Urbanismo chegam, em 2009, com forte pegada na sustentabilidade,
antecipando uma das maiores preocupações mundiais com o meio ambiente e definindo nossa
marca: buscar sempre por novidades e atualizações na área.
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Aos 40 anos, em 2012, a UNICID passou a integrar a Companhia. Com essa união de forças,
ampliamos as melhores opções de ensino para a formação de nossos alunos.
Os investimentos e ampliações não pararam em 2016. Agora o campus Pinheiros passa a fazer parte
da UNICID especialmente para alocar o curso de Medicina e instalar o Hospital Simulado. A nova
estrutura, que conta com leitos de enfermaria, salas de emergência e laboratórios especializados,
possibilita imersão total na experiência hospitalar com simulações de atendimento em cirurgias,
partos e reanimação neonatal, entre outras habilidades médicas. Tudo desenvolvido em manequins
e equipamentos de última geração em salas de alta fidelidade.
Em 30 de setembro de 2020, a UNICID detinha 2 campi localizados nos bairros de Tatuapé e
Pinheiros, na cidade de São Paulo e possuía aproximadamente 71,2 mil alunos e 481 professores,
distribuídos em cursos de graduação e pós-graduação presenciais e à distância, além de programas
de extensão.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC da UNICID era 4, segundo dados do MEC.
Universidade de Franca – UNIFRAN
Em 1970, dois empreendedores da educação, Abib Salim Cury e Clovis Eduardo Pinto Ludovice,
criam a Associação Cultural e Educacional de Franca (ACEF S.A.), com a instalação da Faculdade
de Desenho e Plástica. O objetivo é formar, especializar e aperfeiçoar recursos humanos para o
magistério, um início que já antevê a instituição como epicentro regional de educação.
São incorporadas duas instituições em 1975: a Faculdade Pestalozzi (com os cursos de Matemática,
Física, Ciências Sociais, Pedagogia, Comunicação Visual, Desenho Industrial, Ciências-Licenciatura
de 1º grau e os Cursos Técnicos de Grau Superior de curta duração, de Eletricidade, Construções,
Processamento de Dados e Produção Industrial (habilitação em Tecnologia de Couro e Calçados) e
a Faculdade de Filosofia do Ateneu Francano (com os cursos de Letras e Ciências Sociais). É quando
o nome UNIFRAN (União das Faculdades Francanas) passa a existir.
Com cursos definidos e administração bem consolidada, em 1994 a União das Faculdades
Francanas passa a ser Universidade de Franca – UNIFRAN. Agora somos um polo educacional que
oferece excelência em ensino superior, pesquisa, extensão e prestação de serviços à comunidade.
Os alunos vêm de diversas localidades do país.
Em 2009, o Programa de Promoção de Saúde abre o curso de mestrado como parte das ações
sociais que visam a atender a variadas necessidades, interesses e tendências nacionais e
internacionais.
Em 2003, um núcleo de pesquisadores na área de Química expande ao máximo os trabalhos nos
laboratórios dedicados exclusivamente à pesquisa e consegue a aprovação do curso de Mestrado
Acadêmico em Ciências (o doutorado virá em 2007). O programa atende principalmente a
profissionais das áreas de Química, Farmácia, Biomedicina e Biologia e vem obtendo
frequentemente o conceito CAPES 5.
Constatamos boa demanda por cursos de mestrado na área de Linguística, então é criado o
Programa de Mestrado em Linguística em 2006.
Mestrado em Ciência Animal, pós-graduação com área de concentração e linha de pesquisa em
Medicina Veterinária, inicia suas atividades em 2007.
O Doutorado do Programa de Promoção de Saúde é criado em 2011, e é o primeiro curso neste nível
da América Latina. O Programa obteve nota quatro (4) junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), em sua última avaliação.
Chega o curso de Medicina em 2012, inaugurando instalações com equipamentos e laboratórios de
ponta. O método de ensino-aprendizagem baseado em problemas (PBL) proporciona aos futuros
médicos uma postura mais humanista e ética perante a profissão e os pacientes. São as vantagens
de uma abordagem interdisciplinar e voltada à prática.
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Até que em julho de 2013 a UNIFRAN passa a fazer parte da Companhia, incorporando-se ao quarto
maior grupo de educação do Brasil. Estamos lado a lado com instituições de diversas partes do país
que detêm os melhores indicadores acadêmicos oficiais.
19 (dezenove) cursos de graduação recebem estrelas do Guia do Estudante da Editora Abril em
2018. Bacharelado em Biomedicina e licenciatura em Ciências Biológicas se destacam, com 4
estrelas cada um. A pós-graduação em Linguística agora tem o seu doutorado, ampliando a proposta
de reflexão sobre a língua portuguesa sob diferentes perspectivas teóricas.
Se em 1975 eram 400 alunos, hoje são mais de 16 mil, distribuídos entre os cursos de graduação,
tecnológicos, semipresenciais e a distância, especializações, mestrado e doutorado, em todas as
áreas do conhecimento humano. Em quase cinco décadas de história, já formamos mais de 43 mil
profissionais.
A UNIFRAN, ciente do seu papel formador de recursos humanos altamente qualificados para ciência
e tecnologia, sabe que sua responsabilidade enquanto geradora de conhecimento e cultura só pode
ser integralmente cumprida se tiver como paradigma um núcleo gerador de pesquisas. Com base
nessa premissa, apoia de forma sistemática e intensiva a realização de pesquisas na instituição.
Dentre as diversas patentes depositadas e concedidas à instituição, destaca-se a referente ao estudo
sobre disfunção erétil realizado por um grupo de pesquisadores da instituição que identificaram que
uma molécula natural extraída uma pimenta indiana, a Piper cubeba, conhecida pela comunidade
como “Viagra Caipira”, capaz de combater a impotência sexual, porém sem os efeitos colaterais
apresentados pela utilização dos medicamentos hoje existentes no mercado para tratamento desta
patologia. Os estudos e testes estão em fase de finalização os quais estão sendo realizados em
conjunto com uma empresa parceira, visando à exploração comercial da patente.
Com base nessa premissa, a UNIFRAN, busca ainda, estreitar laços com empresas da cidade e
região, realizando parcerias para inovação de produtos e serviços destas empresas por meio da
exploração científica, para atendimento às necessidades da sociedade.
Em 30 de setembro de 2020, a UNIFRAN detinha 1 campus na cidade de Franca e possuía
aproximadamente 48,7 mil alunos e 416 professores, distribuídos em cursos de graduação e pósgraduação presenciais e à distância, além de programas de extensão voltados à comunidade
externa.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC contínuo da era 3, segundo dados do MEC.
Centro Universitário Módulo
Durante o dia, Colégio Módulo; no período noturno, aulas de Pedagogia. É assim que começamos,
em 1988, como a recém-formada Faculdade de Educação, primeira instituição de ensino superior de
Caraguatatuba. A Faculdade de Educação começa a crescer, passa a se chamar Faculdade de
Educação e Letras de Caraguatatuba e oferece o segundo curso de graduação: Letras Português/Inglês.
Entre 1995 e 1998, para ampliar o campo de atuação e desenvolvimento regional, é autorizada a
entrar em funcionamento a Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas do Litoral Norte. Os
cursos oferecidos são Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Da fusão da Faculdade de
Educação e Letras de Caraguatatuba e da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas do
Litoral Norte, resulta a Faculdades Integradas Módulo: nova denominação para novos rumos.
Em 2000, foram inaugurados o curso de Direito e uma nova área de 182 mil metros quadrados para
continuarmos os planos de expansão. Em 2002, somos credenciados como Instituto Superior de
Educação das Faculdades Integradas Módulo e autorizados a oferecer os cursos Normal Superior,
Sistemas de Informação, Ciências Biológicas e Computação.
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O campus Martim de Sá fica pronto em 2003, com dezenove salas de aula, infraestrutura pensada
no aluno e muita disposição para ampliar a oferta dos cursos. Ciências Contábeis, Administração e
Direito vão para as novas instalações. Em 2005, todo empenho é recompensado, nesse ano somos
credenciados como Centro Universitário Módulo (“Módulo”).
Em 2007, o Módulo passou a fazer parte da Companhia e se renova o potencial do trabalho
desenvolvido até então. É institucionalizado o programa de Iniciação Científica e outros projetos
acadêmicos.
Em 2008 houve investimento de R$4 milhões em aumento de infraestrutura física, aquisição de
equipamentos pedagógicos, tecnologia e cursos novos, tais como Enfermagem, Engenharia de
Produção e Comunicação Social (Jornalismo).
A graduação segue evoluindo em 2009, chegam os cursos Gestão de Recursos Humanos e Petróleo
e Gás (tecnológicos). Também já temos a pós-graduação lato sensu e voltamos a atenção para a
renovação da biblioteca, com novo mobiliário, mais computadores, melhor acesso à internet, sala de
estudos e ampliação do acervo físico e digital.
Das nove salas compartilhadas do Colégio Módulo, onde tudo começou, hoje somos quatro unidades
ocupando cerca de 30 mil metros quadrados em 2 campi, Centro e Martim de Sá, em Caraguatatuba.
Nossos alunos vêm de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e de cidades do Vale do
Paraíba, interior de São Paulo e até sul de Minas Gerais. Participamos do crescimento regional
preparando profissionais afinados com o mercado de trabalho, com ética, espírito pioneiro e respeito
ao ser humano.
Em 30 de setembro de 2020, o Módulo detinha 2 campi, com infraestrutura para atender seus alunos
no centro e no bairro Martim de Sá da cidade de Caraguatatuba, e possuía 3 mil alunos e 89
professores, distribuídos em cursos de graduação e pós-graduação presenciais, além de programas
de extensão.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC do Módulo era 3, segundo dados do MEC.
Centro Universitário do Distrito Federal - UDF
O senador Eurico Rezende cria a Universidade do Distrito Federal (UNIDF) em 1967. É um fato
importante para a cidade de Brasília, que ganha sua primeira instituição particular de ensino superior.
Nesse ano, Administração de Empresas e Ciências Contábeis são os cursos oferecidos.
Novo curso, Direito, destaca-se nacionalmente pela qualidade e figura como um dos melhores da
região em 1968. É o que pode ser constatado até hoje em vista dos índices de aprovação nos
Exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e em concursos públicos.
O ensino superior ganha cada vez mais importância e o rumo natural é a criação dos primeiros cursos
de pós-graduação lato sensu da capital federal. Em 1977, uma grande conquista: a instituição passa
a ter unidade própria, no atual endereço localizado na Asa Sul, em Brasília-DF.
Em 2004, como as atividades se expandem, é inaugurado o campus 4R Reitor Rezende Ribeiro de
Rezende, próximo ao edifício sede, que abrigará quase metade dos cursos oferecidos. Uma
adequação administrativa nos leva a obter o reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) como
Centro Universitário do Distrito Federal (“UDF”) em 2005. E os cursos continuam chegando: são
autorizados Sistemas de Informação e Relações Internacionais.
Em 2008, ano em que o UDF integra-se à Companhia, encerrando uma fase de sua trajetória e
iniciando novo percurso dentro de uma grande organização educacional. Também nesse ano entra
em atividade o curso tecnológico Gestão Pública.
Duas boas notícias em 2012: o primeiro lugar no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB/DF), entre as Instituições de Ensino Superior Particulares do Distrito Federal, e o
credenciamento como polo presencial da Universidade Cruzeiro do Sul para cursos de graduação a
distância.
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Ganhamos a Clínica-Escola de Psicologia em 2015, um importante apoio na formação dos nossos
estudantes que lá farão parte dos estágios obrigatórios. Também é implantado o Programa de
Mestrado, com oferta para o Mestrado Acadêmico em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas.
Hoje, o momento é de atividade total, com o funcionamento da Clínica Escola de Odontologia, do
Núcleo Conecta e com a implementação do curso de Design Gráfico.
No ano de 2020, o UDF complementa ainda mais seu portfólio de cursos com a instalação do curso
de Medicina Veterinária que contará com um conteúdo dinâmico e generalista que proporcionará aos
alunos uma formação alinhada às principais demandas da área e a preparação necessária para
atuação em diferentes frentes.
No exercício social findo em 30 de setembro de 2020, o UDF detinha 2 campi em Brasília e possuía
aproximadamente 14,1 mil alunos e 326 professores, distribuídos em cursos de graduação e pósgraduação presenciais, além de programas de extensão.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC do UDF era 4, segundo dados do MEC.
Faculdade São Sebastião – FASS
Reconhecida pelo MEC em 2003, a Faculdade São Sebastião – FASS (“FASS”) surgiu oferecendo
oportunidades aos jovens litorâneos.
Com o recredenciamento em 2009, a FASS seguiu com o propósito de oferecer ensino superior de
qualidade no litoral norte de São Paulo.
Em 2015, a FASS passou a integrar a Companhia, potencializando o trabalho desenvolvido até
então.
A FASS, hoje, é a responsável pela formação de profissionais qualificados que atuam ativamente no
desenvolvimento de São Sebastião e região.
Em 30 de setembro de 2020, a FASS detinha 1 campus na cidade de São Sebastião e possuía
aproximadamente 1,5 mil alunos e 47 professores, distribuídos em cursos de graduação presenciais,
além de programas de extensão.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC da FASS era 3, segundo dados do MEC.
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio - CEUNSP
Há mais de 60 anos revolucionando a educação na região de Salto e Itu, sabemos o que faz a
diferença na vida de nossos estudantes em todas as etapas da escolarização, do Ensino Infantil à
Pós-graduação. Acreditamos no potencial humano e investimos em um ensino de qualidade a fim de
formarmos pessoas com o mais alto nível de excelência em ética, competência e competitividade.
Walter Toscano, ituano que havia acabado de se formar pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo (FAU/USP), projeta e constrói o prédio da primeira faculdade de Itu
em 1958. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nossa Senhora do Patrocínio é inaugurada
em 1959.
O movimento de expansão começa a produzir efeitos em 1971. O prof. Rubens Anganuzzi adquire
a faculdade, transformada em Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio. Novos cursos
são autorizados a partir daí, trazendo influxos de progresso e modernidade para a região.
Em Salto, no ano de 1998, a população pode fazer uma dupla comemoração: os 300 anos de
fundação do município e a chegada de sua primeira instituição de ensino superior. O Centro
Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (“CEUNSP”) instala a Faculdade Cidade de Salto em um
edifício charmoso completamente restaurado e transformado para finalidades educacionais, a antiga
Vinícola Milioni.
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E como a ordem é não parar, em 2001 Salto ganha novo campus universitário após o maior
investimento privado em educação na região. Os prédios da antiga fábrica têxtil Brasital são
restaurados e seus mais de 130 mil metros quadrados de área agora, estão disponíveis aos cursos
de graduação que para lá são transferidos. As instalações do primeiro campus ficam exclusivamente
para os Ensinos Infantil, Fundamental e Médio.
Somos uma instituição de ensino superior cuja característica é estar voltada para o futuro. Estamos
sempre em busca da modernização em infraestrutura, acervo bibliográfico e metodologias
educacionais, e detemos os melhores indicadores acadêmicos oficiais. Por isso, em 2015, passamos
a fazer parte da Companhia, o quarto maior grupo privado de educação do país.
E a Medicina Veterinária ganha um complexo de laboratórios novo em folha em 2017. Com o aporte
de R$1,6 milhão na construção, o curso agora conta com laboratórios de anatomia, de microscopia
e o multifuncional, que atenderá as áreas de bioquímica e química. Alunos e professores
comemoram essa conquista!
O complexo de laboratórios da Medicina Veterinária recebe novas instalações em 2018. Agora fazem
parte da nova estrutura consultórios e instalações para fazer a recepção e triagem de animais de
pequeno, médio e grande porte. Completamos, em 23 de outubro, 60 anos de pura paixão pela
educação e desenvolvimento humano. Para comemorar a data, nossos prédios históricos (a tinturaria
e a vila operária da Brasital) ganham revitalização completa na cobertura, estrutura e pintura.
Hoje, a vida intelectual e cultural em Itu, Salto e cidades circunvizinhas é permanentemente
alimentada pelos nossos cursos regulares de Graduação e Pós-graduação, bem como pelas
atividades deles derivadas, por exemplo, conferências, palestras, cursos de extensão, debates,
seminários e movimentos sociais. Altos índices conquistados em avaliações do MEC, Enade e Guia
do Estudante reafirmam nossa vocação em ensinar.
Em 30 de setembro de 2020, o CEUNSP detinha 2 campi na cidade de Itu e Salto e possuía
aproximadamente 12,1 mil alunos e 266 professores, distribuídos em cursos de graduação e pósgraduação presenciais, além de programas de extensão.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC do CEUNSP era 4, segundo dados do MEC.
FSG – Centro Universitário da Serra Gaúcha e FSG - Faculdade da Serra Gaúcha de Bento
Gonçalves
Um curso pré-vestibular foi o início de tudo em 1980. Criada a Associação Educacional Santa Rita
para coordenar equipes, alunos e proposta educacional inovadora, na linha temporal os
empreendimentos educacionais se sucedem: Supletivo (em 1987), Pré-escola (1989), Colégio
Mutirão de Caxias do Sul (1992) e Escola de 1º Grau (1993).
Em 1997, entram para o grupo a Escola da Natureza, o Núcleo de Atendimento às Empresas e o
Colégio Dante Alighieri. O Colégio Mutirão de Bento Gonçalves vem em seguida (1998), depois o
Colégio Mutirão de São Marcos e o Instituto de Estudos Superiores (em 1999).
No ano da virada do milênio, nasce a Faculdade da Serra Gaúcha, instalada inicialmente na Avenida
Rubens Bento Alves, nº 8.308, Bairro Sanvitto, credenciada pelo Ministério de Educação e Cultura
(MEC) a oferecer os cursos de Graduação em Administração em Marketing, Recursos Humanos,
Análise de Sistemas e Comércio Internacional.
O novo curso de Educação Física, nas habilitações Licenciatura e Bacharelado (Educação Física e
Saúde), confirma a Faculdade da Serra Gaúcha como uma Instituição de Ensino Superior alinhada
às demandas do mercado e às inovações educacionais em 2001.
Em 2002, a Pós-graduação Lato Sensu já é uma realidade nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas,
Educação e Saúde, com propostas diferenciadas de educação continuada voltadas à construção de
competências imprescindíveis ao profissional do século XXI.
Entre 2003 e 2004, Direito e Fisioterapia são autorizados a funcionar.
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Em 2005, o número 2.366 da rua Os Dezoito do Forte no São Pelegrino, bairro tradicional e histórico
de Caxias do Sul, abriga os prédios A, B, C e G. O antigo prédio da Vinícola Riograndense foi
reformado e adaptado para receber novos cursos. Mais cursos são autorizados: Ciência Política,
Ciências Contábeis, Design, Psicologia e Relações Internacionais.
Adquirimos a Faculdade Montserrat em 2008, que, transformada na Faculdade América Latina (FAL),
logo passa a fazer parte da Faculdade da Serra Gaúcha.
Em 2009, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenharia Civil
e Engenharia de Produção são os mais novos cursos autorizados.
No ano de 2010 inauguramos a unidade de Bento Gonçalves, a Faculdade da Serra Gaúcha de
Bento Gonçalves.
Terapia Ocupacional é mais um curso a integrar a graduação. Entra em funcionamento o Centro
Integrado de Saúde (CIS), antigo Instituto Integrado de Saúde (IIS). Ano em que ganhamos o Prêmio
Top de Marketing ADVB-RS na Categoria Ensino.
Em 2011, chegam com força total os cursos de Jornalismo, Nutrição, Odontologia, Publicidade e
Propaganda; em 2012, Relações Públicas é o mais novo curso autorizado.
Recredenciada em 2013, a Faculdade da Serra Gaúcha é cada vez mais importante em seu papel
estratégico no crescimento regional, ampliando parcerias com prefeituras e instituições de educação
pública brasileiras e estrangeiras e define a integração acadêmica, social e cultural, com projetos
sociais e filantrópicos.
A Educação a Distância (“EAD”) passa a ser um dos focos de investimento. Novos cursos são
integrados: Engenharia Ambiental e Engenharia Mecânica, e o Curso de Nutrição apresenta seu
Laboratório de Técnica Dietética, um espaço novinho em folha para as aulas práticas.
Em 18 de agosto de 2016, o marco histórico: passamos a ser o Centro Universitário da Serra Gaúcha
(“FGS”), afinal temos nesse ano 18 cursos de graduação e 24 de pós-graduação (lato sensu), nas
áreas da Saúde, Sociais Aplicadas e Educação. No mesmo ano, nosso EAD foi devidamente
credenciado. A Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves é recredenciada.
A FSG - Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves é reinaugurada em 2017. O prédio da
instituição tem cinco andares e muitas melhorias para comportar os cursos de graduação, pósgraduação e atividades de extensão.
No ano de 2018 passamos a integrar a Companhia, onde nossa já bem-sucedida história educacional
une-se à de um dos maiores e mais importantes grupos de educação do país, formado por
instituições que detêm os melhores indicadores acadêmicos oficiais. Novos cursos são autorizados
e Ciência da Computação, Ciência Econômica, Comércio Exterior, Engenharia Agronômica,
Engenharia Mecatrônica e Pedagogia passam a fazer parte do rol de presenciais.
No mesmo ano são inaugurados o Teatro Central, o Complexo de Medicina Veterinária e o Complexo
Poliesportivo.
Completamos em 16 de dezembro de 2019, 20 anos de atuação acadêmica, com muita energia e
determinação no propósito de continuarmos reconhecidos por nosso protagonismo inovador nas
áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão, em Caxias do Sul e região da Serra Gaúcha.
Os cerca de 53 mil metros quadrados de área construída nos dois campi, Caxias do Sul e Bento
Gonçalves, atendem bem às 100 opções de cursos de graduação, pós-graduação e extensão,
presenciais e a distância, os da área de pesquisa e os mais de 50 programas e projetos de
envolvimento com a comunidade.
No exercício social findo em 30 de setembro de 2020, a FSG detinha 2 campi na cidade de Caxias
do Sul e possuía aproximadamente 9,4 mil alunos, distribuídos em cursos de graduação e pósgraduação presenciais e a distância, além de programas de extensão.
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Na data deste Formulário de Referência, o IGC da FSG era 3, segundo dados do MEC.
No exercício social findo em 30 de setembro de 2020, a FSG - Faculdade da Serra Gaúcha de Bento
Gonçalves detinha 1 campus na cidade de Bento Gonçalves e possuía aproximadamente 0,5 mil
alunos, distribuídos em cursos de graduação e pós-graduação presenciais, além de programas de
extensão.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC da FSG - Faculdade da Serra Gaúcha de Bento
Gonçalves era 3, segundo dados do MEC.
Em 30 de setembro de 2020, a FSG e a FSG - Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves em
conjunto, possuíam aproximadamente 352 professores.
Centro Universitário CESUCA
A Faculdade Inedi resulta do processo de evolução do Colégio Inedi (Instituto Educacional
Integrado). O Cesuca (Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha) é criado como entidade
mantenedora em 2004.
Em 2005, com os cursos de Administração e Ciências Contábeis começa a jornada educacional da
Faculdade Inedi - Cesuca (“Cesuca”).
Autorizados no ano anterior, os cursos de Matemática e Pedagogia inauguram as Licenciaturas em
2008. Com a entrada do curso de Psicologia em 2009, são instalados os núcleos específicos de
atendimento à população nas áreas de acolhimento e grupos, comunitária, clínica e jurídica.
Comércio Exterior e Direito são os próximos cursos a ser instalados em 2001. Já em 2013, a
Enfermagem é autorizado e entra em atividade. Em 2015, novo curso entra no calendário desse ano:
Engenharia de Produção. Psicologia obtém conceito máximo 5 (escala de 1 a 5) em avaliação dos
Indicadores de Qualidade da Educação Superior do MEC. Autorizada a oferecer cursos superiores
na modalidade a distância após processo de credenciamento.
Com cerca de 2,6 mil alunos, é uma das melhores faculdades privadas do Rio Grande do Sul, tem
os melhores indicadores educacionais e conta com localização estratégica em relação à capital Porto
Alegre. Essas características atraem a atenção de investidores, e é adquirida pelo FSG -Centro
Universitário da Serra Gaúcha, que a incorpora ao seu portfólio em 2016.
Dez novos cursos na modalidade a distância passam a ser oferecidos em 2017. A Cesuca tem a seu
favor uma sólida tradição em ensino de qualidade, e os novos tempos pedem modernidade e
tecnologia. É a pioneira na região no ensino on-line a promover total suporte em infraestrutura física
(laboratórios, salas de aula e biblioteca) e apoio presencial aos estudantes da EAD. Engenharia de
Produção ganha novos laboratórios, e a Pós-graduação amplia o número de cursos oferecidos.
Em abril de 2018, passa a fazer parte da Companhia, um dos mais importantes grupos educacionais
do país. E a evolução não para: chegam os cursos Arquitetura e Urbanismo, Fisioterapia, Nutrição e
Odontologia. Cinco novos laboratórios reforçam os cursos. A Pós-graduação tem seis novos cursos
em oferta.
A preocupação constante com o alto nível do corpo docente e recentes melhorias na infraestrutura
levam a um resultado muito esperado: o recredenciamento pelo MEC (Portaria Ministerial nº 587, de
21/06/2018, DOU nº 119, de 22/06/2018, seção 1, p. 20).
Novos títulos para os cursos de graduação em 2019: Educação Física (Bacharelado e Licenciatura)
e os tecnológicos Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. Pelo terceiro ano
consecutivo, conquista o Prêmio Marcas em Destaque, na categoria Instituição de Ensino Superior,
uma votação on-line entre consumidores sobre as empresas mais lembradas pelas boas práticas
realizadas.
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Uma trajetória de muito trabalho com resultado positivo alcançado em duas décadas de atividades
educacionais: (i) a Cesuca é uma das referências no ensino superior gaúcho; (ii) seus Cursos de
Graduação, Pós-Graduação e Extensão nas áreas de Ciências Jurídicas e Sociais, Negócios, Saúde,
Tecnologia / Inovação e Licenciatura estão em alinhamento com mercado de trabalho; (iii) a maioria
dos cursos tem conceitos 4 ou 5 do MEC (em escala de 1 a 5); e (iv) os profissionais formados são
reconhecidos e bem colocados em suas áreas de atuação.
Em 13 de agosto de 2020, foi publicada pelo Ministério da Educação, a Portaria nº 655, de 12 de
agosto de 2020, credenciou a até então Faculdade Inedi – CESUCA à centro universitário, com o
conceito institucional 5 (em escala de 1 a 5), passando a instituição de ensino ser denominada como
Centro Universitário CESUCA. A modificação da organização acadêmica para centro universitário
com a nota máxima existente é o reconhecimento da excelência do ensino prestado pela instituição
que possibilitará o aumento do portfólio dos cursos ofertados em razão da autonomia.
Em 30 de setembro de 2020, a Cesuca detinha 1 campus na cidade de Cachoeirinha e possuía
aproximadamente 2,9 mil alunos e 83 professores, distribuídos em cursos de graduação e pósgraduação presenciais, além de programas de extensão.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC da Cesuca era 4, segundo dados do MEC.
Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ
Afonso Pereira da Silva, José Loureiro Lopes, José Trigueiro do Vale, Flávio Colaço Chaves, Manuel
Batista de Medeiros e Marcos Augusto Trindade fundaram em 21 de junho de 1971, no antigo
Mosteiro de São Bento, o então Ipê. Em novembro do mesmo ano, por meio do convênio firmado
com a Prefeitura Municipal e integração da Universidade Autônoma de João Pessoa, recebe
autorização para abertura e funcionamento das faculdades de Pedagogia e Licenciatura, Ciências
Jurídicas e Sociais, Educação Física, Administração, Comunicação, Artes, Psicologia e Pesquisa
Marinha.
O então Governador do Estado, Ernany Sátyro, sancionou a Lei 3.688, que reconheceu os Institutos
Paraibanos de Educação – IPE de Utilidade Pública. A Lei foi publicada no Diário Oficial do Estado,
em 10 de julho de 1972. Mas o marco deste ano foi a realização do primeiro vestibular do IPE, para
o qual se inscreveram mais de trezentos candidatos.
Em 1979, dá-se início da construção do Campus Universitário dos Institutos Paraibanos de Educação
– IPE, no bairro de Água Fria.
Entre 1994 – 1997, há a implantação de cursos de pós-graduação. Hoje são mais de 60 opções de
cursos. Constitui-se o Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ (“UNIPÊ”).
Em 2005, o curso de Direito recebeu pela primeira vez o selo OAB RECOMENDA, concedido pela
Ordem dos Advogados do Brasil. Já em 2007, o UNIPÊ venceu o Desafio Sebrae, conquistando para
a Paraíba uma vitória inédita. Para modernizar e melhorar ainda mais sua infraestrutura, ganhou, no
coração do Campus, o Espaço de Vivência Acadêmica – EVA.
Em 2009, o UNIPÊ foi avaliado pelo MEC, pela primeira vez, como a melhor instituição privada de
ensino superior da Paraíba e o melhor Centro Universitário privado de todo o Nordeste.
Muitas mudanças físicas foram realizadas. Iluminação, estacionamento, acessibilidade,
infraestrutura, laboratórios, ampliação de convênios e estágios, entre tantas outras inovações, como
a publicação da revista científica do UNIPÊ, a InterScientia, lançada no mês de abril de 2013 e que
recebeu Qualis B2. Em 2014, realizou o antigo sonho de oferecer o curso de graduação em Medicina.
Setembro de 2018 foi marcado por um importante passo rumo ao futuro e à excelência: o UNIPÊ
passou a fazer parte da Companhia, o quarto maior grupo de educação do país. A partir da
incorporação, novos cursos de graduação foram instalados no ano de 2019, são eles: Medicina
Veterinária, Farmácia, Nutrição e Biomedicina, completando assim os principais cursos na área de
saúde.
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Em 30 de setembro de 2020, o UNIPÊ detinha 1 campus na cidade de João Pessoa e possuía
aproximadamente 10,7 mil alunos e 491 professores, distribuídos em cursos de graduação e pósgraduação presenciais e a distância, além de programas de extensão.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC do UNIPÊ era 3, segundo dados do MEC.
Centro Universitário Braz Cubas
Em junho de 1940, o Centro Universitário Braz Cubas (“Braz Cubas”) dava seus primeiros passos
na construção do que, hoje, é considerada uma das mais experientes instituições de ensino superior
presencial do País e pioneira em cursos de educação a distância, responsável pela formação
profissional de mais de 90 mil pessoas.
Um dos principais pilares da Braz Cubas é formar cidadãos prontos para atuar no mercado de
trabalho. Entendemos que a educação deve ser uma fusão entre conhecimentos teóricos e práticos,
desenvolvendo habilidades e competências focadas nas tarefas de atuação de cada profissão. Esse
é um dos principais motivos pelos quais acreditamos no modelo EAD de ensino, oferecido por nossa
instituição há mais de dez anos.
Fevereiro de 2020 foi marcado por um importante passo rumo ao futuro e à excelência: a Braz Cubas
passou a fazer parte da Companhia, o quarto maior grupo de educação do país. Com a incorporação,
novos cursos de graduação foram instalados, dentre eles: Medicina Veterinária, Nutrição,
Biomedicina, Educação Física, completando assim os principais cursos na área de saúde. Além
desses cursos, foram instalados o curso de Química e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Em setembro de 2020 a Braz Cubas detinha 1 campus na cidade de Mogi das Cruzes, e possuía
aproximadamente 17,7 mil alunos e 312 professores, distribuídos em cursos de graduação e pósgraduação presenciais e a distância, além de programas de extensão.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC da Braz Cubas era 3, segundo dados do MEC.
Universidade Positivo
A Universidade Positivo, teve origem nas Faculdades Positivo, em 1988, com a oferta de cinco cursos
de Graduação, dois cursos de Especialização – Pós-Graduação Lato Sensu – e um Mestrado
interinstitucional na área de Administração, em convênio com a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
Dez anos depois, em 1998, as Faculdades Positivo foram transformadas no Centro Universitário
Positivo, passando a oferecer 18 cursos de Graduação. Em 2000, a Instituição transferiu seu campus
para uma área especialmente projetada e edificada no bairro Campo Comprido, em Curitiba,
proporcionando ao acadêmico conforto e comodidade, assim como estímulos à atuação profissional
e/ou beneficente voltada às comunidades da região. Em 2008, o Ministério da Educação autorizou a
transformação do Centro Universitário Positivo (UnicenP) em Universidade.
A partir março de 2020, a Universidade Positivo passa a integrar a Companhia, que, com o ensino
presencial, já atua nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba e Distrito Federal, além
de estar presente em todo o país e no Japão por meio do Ensino a Distância.
Hoje, com salas de aula modernas, laboratórios com tecnologia de ponta, mais de 400 mil m² de área
verde no campus sede, a Universidade Positivo é reconhecida pela experiência educacional de mais
de três décadas. A instituição conta com quatro unidades em Curitiba (PR) e uma em Londrina (PR)
e mais de 70 polos de EAD no Brasil. Atualmente, oferece mais de 60 cursos de Graduação, centenas
de programas de Especialização e MBA, sete programas de Mestrado e Doutorado, além de cursos
de educação continuada, programas de extensão e parcerias internacionais para intercâmbios,
cursos e visitas. Além disso, tem sete clínicas de atendimento gratuito à comunidade, que totalizam
mais de 3.500m².
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Em de agosto de 2020, a Universidade Positivo obteve aprovação do Ministério da Educação da
abertura de Campus fora de Sede em Londrina e Ponta Grossa, a mencionada permissão
possibilitará a exploração da atividade superior presencial nos municípios indicados, com autonomia
universitária, e está em consonância com a estratégia de crescimento da atuação no Estado do
Paraná.
Em setembro de 2020, a Universidade Positivo detinha 3 campi na cidade de Curitiba e possuía
aproximadamente 31,8 mil alunos e 793 professores, distribuídos em cursos de graduação e pósgraduação presenciais e a distância, além de programas de extensão.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC da Universidade Positivo era 4, segundo dados do
MEC.
Faculdade Positivo Londrina
A Faculdade Positivo Londrina é uma Instituição de Educação Superior incorporada à Universidade
Positivo. A faculdade garante autonomia intelectual para seus alunos, lapidando e potencializando
seus talentos.
Com uma infraestrutura física moderna e arrojada, corpo docente bem preparado e titulado e políticas
administrativas voltadas para a socialização do acesso à Educação Superior, a Faculdade Positivo
Londrina busca a excelência no processo ensino-aprendizagem, incluindo na formação de seus
alunos a possibilidade de discutir, junto com a comunidade, os temas mais relevantes da sociedade.
Março de 2020 foi marcado por um importante passo rumo ao futuro e à excelência: a Faculdade
Positivo Londrina passou a fazer parte da Companhia, o quarto maior grupo de educação do país.
Em setembro de 2020, a Faculdade Positivo Londrina detinha 1 campus na cidade, a Faculdade
Positivo Londrina detinha 1 campus na cidade de Londrina e possuía aproximadamente 1,3 mil
alunos e 54 professores, distribuídos em cursos de graduação e pós-graduação presenciais, além
de programas de extensão.
Na data deste Formulário de Referência, o IGC da Faculdade Positivo Londrina era 4, segundo dados
do MEC.
Segue histórico de aquisições da Companhia de 2007 até setembro de 2020:

Cumpre destacar que, de acordo com dados de 2018, o IGC médio de todas as instituições da
Companhia era de 3,5.
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Produção Científica
A Companhia possui excelentes resultados acadêmicos e produção científica, a saber:
•

Média de 43,5 entre 2017 e 2019 do Índice H (H Index), um indicador de qualidade de produção
científica utilizado pela Capes, baseado número de citações de artigos científicos publicados;

•

2.658 artigos publicados entre 2017 e 2019, sendo 986 no Brasil e o restante internacional; e

•

38 pesquisadores no Corpo Doente entre 2017 e 2019.

Evolução no ticket médio de ensino à distância (“EAD”)
Seguem abaixo informações referente à variação e crescimento do ticket médio da Companhia
relacionado às atividades de EAD (com base em informações coletados com dados da safra da turma
do primeiro semestre de 2017).
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Evolução no ticket médio EAD
Seguem abaixo informações referente à variação e crescimento do ticket médio da Companhia
relacionado às atividades da graduação EAD.

Evolução no ticket médio presencial
Seguem abaixo informações referente à variação e crescimento do ticket médio da Companhia
relacionado às atividades da graduação presencial.

Nota: (1) Penetração calculada em função da receita; (2) A inflação considera um período de 2 anos para a safra 2017.1 e 2018.1 e um
período de 1 ano para a safra 2019.1; (3) Safra do Cruzeiro do Sul de alunos EAD têm em média 2 anos.
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Desempenho Financeiro
A Companhia teve 89,5% de conversão de Fluxo de Caixa Livre nos últimos 9 (nove) meses findo
em 30 de setembro de 2020.
Crescimento em um Mercado Altamente Fragmentado
A Companhia acredita ter espaço de crescimento em um mercado altamente fragmento, com TAM
grande contemplando alunos de educação no Brasil e mercado regional bem posicionado para a
transformação digital.
Posicionamento favorável para o futuro do aprendizado no campus
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Desempenho Financeiro Histórico
A Companhia possui crescimento anual consistente e expansão de margem em keymetrics,
conforme demonstrado abaixo:

(1) O EBITDA Ajustado não é uma medida contábil reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, emitidas pelo
IASB, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, e não deve ser considerado como base para distribuição de dividendos,
alternativa para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou como substituto ao fluxo de caixa ou, ainda, como indicador de
liquidez. O EBITDA não tem uma definição padronizada e pode não ser comparável ao EBITDA utilizado por outras companhias. A Margem
EBITDA Ajustado consiste no EBITDA Ajustado, dividido pela receita líquida. A Margem EBITDA Ajustado não é uma medida reconhecida pelas
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos
semelhantes fornecidos por outras companhias. Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das
Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC 06 (R2) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma,
a Companhia adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações financeiras para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas informações financeiras não
são comparativas com aquelas apresentadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e informações trimestrais referentes aos
períodos de 9 (nove) meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2020, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma com um aumento
das despesas com depreciação do direito de uso relativo ao arrendamento mercantil e juros pela atualização do passivo de arrendamento. Os
efeitos dos juros de arrendamento e depreciação do direito de uso relacionados à implementação do IFRS 16/CPC 06(R2) foram de,
respectivamente, R$52,4 milhões e R$57,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de R$59,5 milhões e R$58,7 milhões no
período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020 e de R$39,1 milhões e R$42,4 milhões no período de 9 (nove) meses findo em
30 de setembro de 2019. Para maiores detalhes sobre a reconciliação do EBITDA Ajustado com o lucro (prejuízo) líquido do exercício vide
seção 3.2 do Formulário de Referência.
(2) Ajustes do EBITDA Ajustado refere-se aos Custos com Rescisões, Inauguração e Expansão de Unidades e Polos, M&As e Baixa do
imobilizado e intangível.
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(1)

A Dívida Bruta é representada pela soma dos empréstimos e financiamentos, incluindo derivativos (circulante e não circulante), debêntures
(circulante e não circulante) e passivo de arrendamento (circulante e não circulante). A Dívida Líquida corresponde à Dívida Bruta deduzida do
caixa e equivalentes de caixa e das aplicações financeiras vinculadas. A Dívida Bruta e a Dívida Líquida não são medidas de desempenho
financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB e não
possuem significado padrão. Outras Companhias podem calcular a Dívida Bruta e Líquida de maneira diferente ao calculado pela Companhia.
Adicionalmente, em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das Operações de Arrendamento
Mercantil (IFRS 16/CPC 06(R2)) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método
retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para refletir
a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas informações financeiras não são comparativas com aquelas apresentadas posterior a
31 de dezembro de 2019, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma. Desta forma, em 31 de dezembro de 2019, a Dívida Bruta e
Dívida Líquida foram impactadas pela adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) no montante de R$513,6 milhões, referente ao acréscimo do saldo de
obrigações de arrendamento mercantil (circulante e não circulante). Para maiores detalhes sobre a reconciliação da Dívida Bruta e Líquida vide
seção 3.2 do Formulário de Referência.
(2)
O Fluxo de Caixa Livre consiste em uma medição não contábil elaborada pela Companhia que corresponde ao fluxo de caixa gerado pelas
atividades operacionais ajustado pelos montantes desembolsados pela aquisição do imobilizado e intangível conforme apresentados em nossa
demonstração do fluxo de caixa. O Fluxo de Caixa Livre não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas
IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. O
percentual de conversão é o resultado da divisão da geração de fluxo de caixa livre pelo EBITDA. Para maiores detalhes sobre a reconciliação
do Fluxo de Caixa Livre com o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais vide seção 3.2 do Formulário de Referência.
(3)
O EBITDA, segundo disposições da Instrução CVM nº 527/2012, pode ser conciliado com as demonstrações financeiras como segue: lucro
líquido acrescido do imposto de renda e contribuição social, juros, depreciação e amortização. O EBITDA Ajustado consiste no EBITDA
acrescido por custos com rescisões, inauguração e expansão de unidades e polos, M&As e baixa do imobilizado e intangível. EBITDA e EBITDA
Ajustado não são medidas contábeis reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, não
representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados, e não devem ser considerado como base para distribuição de dividendos,
alternativa para o lucro líquido, como indicadores do desempenho operacional ou como substitutos ao fluxo de caixa ou, ainda, como indicador
de liquidez. O EBITDA e EBITDA Ajustado não têm definição padronizada e podem não ser comparáveis ao EBITDA e EBITDA Ajustado
utilizados por outras companhias. Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das Operações de
Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC 06 (R2) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia
adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018
e 2017 não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas informações financeiras não são comparativas
com aquelas apresentadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e informações trimestrais referentes aos períodos de 9 (nove)
meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2020, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma com um aumento das despesas com
depreciação do direito de uso relativo ao arrendamento mercantil e juros pela atualização do passivo de arrendamento. Os efeitos dos juros de
arrendamento e depreciação do direito de uso relacionados à implementação do IFRS 16/CPC 06(R2) foram de, respectivamente, R$52,4
milhões e R$57,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de R$59,5 milhões e R$58,7 milhões no período de 9 (nove) meses
findo em 30 de setembro de 2020 e de R$39,1 milhões e R$42,4 milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019. Para
maiores detalhes sobre a reconciliação do EBITDA e EBITDA Ajustado com o lucro (prejuízo) líquido do exercício vide seção 3.2 do Formulário
de Referência.
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A Companhia também possui histórico robusto de crescimento contínuo do EBITDA Ajustado
juntamente com expansão da margem:
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8.1 - Negócios extraordinários
Todos os eventos ocorridos que importem aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante se
enquadram dentro da operação normal dos negócios da Companhia e já foram devidamente
descritos no item 15.7 deste Formulário de Referência.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não houve alterações significativas na
forma de condução dos negócios da Companhia.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não foram celebrados contratos
relevantes pela Companhia ou por suas controladas que não sejam diretamente relacionados às
atividades operacionais.
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8.4 - Outras inf. Relev. – Negócios extraord.
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 8.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes – outros
Além dos ativos discriminados nos itens a seguir, não existem outros bens do ativo não circulante
que a Companhia julgue relevantes.
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Edificações

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática
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SP

SP

PB

SP

SP

SP

PR

PR

DF

RS

RS

SP

SP

SP

SP

PB

SP

SP

PR

PR

DF

RS

RS

RS

SP

SP

SP

SP

PB

SP

UF de localização

Caraguatatuba

Caraguatatuba

João Pessoa

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Curitiba

Londrina

Brasília

Cachoeirinha

Caxias do Sul

Itu

Franca

São Sebastião

Caraguatatuba

João Pessoa

São Paulo

Mogi das Cruzes

Curitiba

Londrina

Brasília

Cachoeirinha

Bento Gonçalves

Caxias do Sul

Itu

Franca

São Sebastião

Caraguatatuba

João Pessoa

São Paulo

Município de localização
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Arrendada

Própria

Própria

Arrendada

Própria

Própria

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Tipo de propriedade
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática

Equipamentos de informática

Imobilizações em andamento

Imobilizações em andamento

Imobilizações em andamento

Imobilizações em andamento

Imobilizações em andamento

Imobilizações em andamento

Imobilizações em andamento

Imobilizações em andamento

Imobilizações em andamento

Imobilizações em andamento

Instalações

Instalações

Instalações

Instalações

Instalações

Instalações

Instalações

Instalações

Instalações

Instalações
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SP

DF

RS

RS

RS

SP

SP

SP

SP

SP

SP

PR

DF

RS

SP

SP

SP

SP

PB

SP

SP

PR

PR

DF

DF

RS

RS

SP

SP

SP

UF de localização

Mogi das Cruzes

Brasília

Cachoeirinha

Bento Gonçalves

Caxias do Sul

Itu

Franca

São Sebastião

Caraguatatuba

São Paulo

Mogi das Cruzes

Curitiba

Brasília

Cachoeirinha

Itu

São Sebastião

Caraguatatuba

São Paulo

João Pessoa

São Paulo

Mogi das Cruzes

Curitiba

Londrina

Brasília

Brasília

Bento Gonçalves

Caxias do Sul

Franca

Franca

São Sebastião

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos

Laboratório

Laboratório

Laboratório

Laboratório

Laboratório

Laboratório

Laboratório

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios
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SP

SP

SP

SP

SP

SP

PB

SP

SP

SP

PR

PR

DF

RS

PB

SP

SP

PR

PR

DF

DF

RS

RS

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

Itu

Franca

Franca

São Sebastião

Caraguatatuba

Caraguatatuba

João Pessoa

São Paulo

São Paulo

Mogi das Cruzes

Curitiba

Londrina

Brasília

Caxias do Sul

João Pessoa

São Paulo

Mogi das Cruzes

Curitiba

Londrina

Brasília

Brasília

Cachoeirinha

Caxias do Sul

Itu

Franca

Franca

São Sebastião

Caraguatatuba

São Paulo

São Paulo

Município de localização

Própria
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Própria

Própria

Arrendada

Própria

Própria

Arrendada

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Arrendada

Própria

Própria

Própria

Própria

Arrendada

Própria

Própria

Própria

Arrendada

Própria

Tipo de propriedade
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Móveis e utensílios

Terrenos

Veículos

Veículos

Veículos

Veículos

Veículos

Veículos

Veículos

Veículos

Veículos
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SP

PR

DF

SP

SP

SP

SP

PB

SP

SP

SP

PR

PR

DF

DF

RS

RS

RS

UF de localização

Mogi das Cruzes

Curitiba

Brasília

Itu

Franca

São Sebastião

Caraguatatuba

João Pessoa

São Paulo

São Paulo

Mogi das Cruzes

Curitiba

Londrina

Brasília

Brasília

Cachoeirinha

Bento Gonçalves

Caxias do Sul

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria
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914

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Registro nº 816321647 Até 18/05/2023, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “UNICSUL”
na classe 41 : 10

Registro nº 820737992 Até 13/03/2031, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“COLÉGIO CRUZEIRO
DO SUL 1965” na
classe NCL (7) 41

Registro nº 823858766 Até 23/07/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNICSUL
UNIVERSIDADE
CRUZEIRO DO SUL”
na classe NCL (7) 41

Registro nº 827675178 Até 02/01/2028, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“COLÉGIO CRUZEIRO
DO SUL” na classe
NCL (8) 41

Registro nº 914011251 Até 19/02/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “GRUPO
CRUZEIRO DO SUL
EDUCACIONAL” na
classe NCL (11)

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há,
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos e terceiros.

Registro nº 811827666 Até 11/04/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa
“CRUZEIRINHO” na
classe 41 : 10.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marca é realizada por meio do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito pela
declaração de nulidade, ou pela inobservância de algum
aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº 9.279/96 e
demais legislações correlatas. No âmbito judicial, não é possível
assegurar que terceiros não venham alegar que a Companhia
esteja violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória.

Marcas

Consequência da perda dos direitos

Registro nº 811827674 Até 29/01/2031, renov.
para a marca
10 anos
nominativa
“CRUZEIRO DO SUL”
na classe NCL (8) 41.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Registro nº 823622150 Até 14/10/2023, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIVERSIDADE DO
DISTRITO FEDERAL –
UDF” na classe NCL
(7)

Registro nº 823622177 Até 12/12/2026, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/a marca mista
10 anos
“ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO UNIFICADO
DO DF – UDF” classe
NCL (7) 41

Registro nº 823622185 Até 12/12/2026, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/a marca mista
10 anos
“ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO UNIFICADO
DO DF–AEUDF" classe
NCL (7) 41

Registro nº 824232852 Até 17/04/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/a marca nominativa
10 anos
“CENTRO
UNIVERSITÁRIO DO
DF – UDF” na classe
NCL (7) 41

Registro nº 827344112 Até 09/10/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UDF” na classe NCL
(8) 41

Registro nº 901836656 Até 08/05/2022, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UDF CENTRO
UNIVERSITÁRIO” na
classe NCL (9) 41

Registro nº 910026351 Até 21/11/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UDF CENTRO
UNIVERSITÁRIO” na
classe NCL (10) 41

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 815443722 Até 05/05/2022, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca mista “UNICID 10 anos
– UNIVERSIDADE DA
CIDADE DE SÃO
PAULO” classe NCL
(8) 41

Registro nº 816786933 Até 29/03/2024, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/a marca mista
10 anos
“UNICID –
UNIVERSIDADE
CIDADE DE SÃO
PAULO” na classe 41:
10

Registro nº 819445533 Até 21/11/2020, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIVERCIDADE” na
classe NCL (7) 16

Registro nº 821232711 Até 30/07/2022, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIVERSIDADE
AMIGA” na classe NCL
(8) 41

Registro nº 821232720 Até 30/07/2022, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca mista “PAP
10 anos
PROGRAMA DE
APERFEIÇOAMENTO
PROFISSIONAL”
classe NCL (8) 41

Registro nº 821711075 Até 27/01/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/a marca mista
10 anos
“UNICID
UNIVERSIDADE
CIDADE DE SÃO
PAULO” na classe 41:
10: 40

Registro nº 821794639 Até 26/10/2020, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNICID” na classe 41:
10: 40

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.
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Registro nº 822690969 Até 01/02/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa
“UNICID.BR” na classe
NCL (7) 41

Registro nº 822690977 Até 01/02/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa
“UNICID.COM” na
classe NCL (7) 41

Registro nº 822690985 Até 01/02/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa
“UNICID.COM” na
classe NCL (7) 16

Registro nº 822690993 Até 01/02/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa
“UNICID.BR” na classe
NCL (7) 16

Registro nº 823532771 Até 04/10/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa
“UNICID.EDU.BR” na
classe NCL (7) 38

Registro nº 827281170 Até 23/10/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/a marca mista
10 anos
“UNIVERSIDADE
CIDADE DE S. PAULO
UNICID” na classe NCL
(8) 41

Registro nº 906981026 Até 26/07/2026, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/a marca mista
10 anos
“UNICID
UNIVERSIDADE
CIDADE DE S.
PAULO” na classe NCL
(10) 41

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Consequência da perda dos direitos
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Registro nº 821255495 Até 14/10/2028, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIFRAN” na classe
41: 10

Registro nº 821255509 Até 30/07/2022, renov
para a marca mista
10 anos
“UNIVERSIDADE DE
FRANCA” na classe
NCL (8) 41

Registro nº 824714199 Até 27/07/2030, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para marca figurativa
10 anos
na classe NCL (8) 16

Registro nº 824717260 Até 27/07/2030, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para marca figurativa
10 anos
na classe NCL (8) 41

Registro nº 824717244 Até 27/07/2030, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para marca mista
10 anos
“ALTO PADRÃO” na
classe NCL (8) 41

Registro nº 824717252 Até 27/07/2030, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“ALTO PADRÃO” na
classe NCL (8) 16

Registro nº 827420110 Até 27/07/2030, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
10 anos
para a marca mista
“UNIFRAN
UNIVERSIDADE DE
FRANCA” na classe
NCL (8) 16

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

São os mesmos eventos descritos acima.

Registro nº 813503035 Até 01/08/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “UNIFRAN”
na classe 41: 10
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Marcas

Consequência da perda dos direitos

Registro nº 906981042 Até 26/07/2026, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/a marca mista
10 anos
“UNICID
UNIVERSIDADE
CIDADE DE S.
PAULO” na classe NCL
(10) 16

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Registro nº 827420099 Até 27/07/2030, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa
“UNIVERSIDADE DE
FRANCA” na classe
NCL (8) 16

Registro nº 827972547 Até 19/04/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIVERSIDADE DE
FRANCA” na classe
NCL (8) 16

Registro nº 827972563 Até 29/05/2028, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIFRAN
UNIVERSIDADE DE
FRANCA” na classe
NCL (8) 41

Registro nº 827972571 Até 29/05/2028, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIFRAN
UNIVERSIDADE DE
FRANCA” na classe
NCL (8) 41

Registro nº 827972504 Até 22/07/2024, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIFRAN” na classe
NCL (8) 41

Registro nº 828171513 Até 04/03/2028, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “ACEF” na
classe NCL (8) 36

Registro nº 829961054 Até 02/08/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“MUSEU DO
CALÇADO DE
FRANCA” na classe
NCL (9) 41

Registro nº 829961046 Até 21/12/2020, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
10 anos
para a marca mista
“UNIFRAN FEPRO
FEIRA DE
PROFISSÕES” na
classe NCL (9) 41

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.
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Registro nº 829961011 Até 21/12/2020, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIFRAN FEPRO
FEIRA DE
PROFISSÕES” na
classe NCL (9) 35

Registro nº 901346691 Até 01/02/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“CLUBE ESCOLA” na
classe NCL (9) 41

Registros nº
903119919 p/marca
nominativa
“UNIFRA”classes NCL
(9) 41

Registro nº 903578905 Até 03/01/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “CTEC
COLÉGIO TÉCNICO
DE FRANCA” na
classe NCL (9) 16

Registro nº 903578948 Até 03/01/2027, renov
para a marca
10 anos
nominativa “CTEC
COLÉGIO TÉCNICO
DE FRANCA” na
classe NCL (9) 41

Registro nº 903579200 Até 03/01/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“CTEC COLÉGIO
TÉCNICO DE
FRANCA” na classe
NCL (9) 16

Registro nº 903579316 Até 03/01/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“CTEC COLÉGIO
TÉCNICO DE
FRANCA” na classe
NCL (9) 41

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

São os mesmos eventos descritos acima.

Até 27/05/2024, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
10 anos

Registro nº 829961062 Até 21/12/2020, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIFRAN ONLINE” na
classe NCL (9) 41

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.
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Registro nº 904764354 Até 11/07/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “CTEC
CURSOS TÉCNICOS
DE FRANCA” na
classe NCL (10) 16

Registro nº 904764494 Até 02/06/2030, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “CTEC
CURSOS TÉCNICOS
DE FRANCA” na
classe NCL (10) 41

Registro nº 904764656 Até 04/07/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“CTEC CURSOS
TÉCNICOS DE
FRANCA” na classe
NCL (10) 16

Registro nº 904764834 Até 02/06/2030, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“CTEC CURSOS
TÉCNICOS DE
FRANCA” na classe
NCL (10) 41

Registro nº 908432780 Até 11/07/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIFRAN
UNIVERSIDADE DE
FRANCA” na classe
NCL (10) 16

Registro nº 910027277 Até 19/12/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“CTEC CURSOS
TÉCNICOS DE
FRANCA” na classe
NCL (10) 41

Registro nº 910027323 Até 19/12/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIFRAN
UNIVERSIDADE DE
FRANCA” na classe
NCL (10) 41

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 819260207 Até 10/07/2031, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “NOSSA
SENHORA DO
PATROCÍNIO” na
classe NCL (7) 41

Registro nº 901026948 Até 22/03/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa
“CONCURSO MISS
SALTO” na classe NCL
(9) 41

Registro nº 901394831 Até 11/06/2023, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “CEUNSP”
na classe NCL (9) 41

Registro nº 901450367 Até 25/10/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“COLÉGIO VOIRON”
na classe NCL (9) 41

Registro nº 901450430 Até 25/10/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/a marca mista
10 anos
“JARDIM DA
INFÂNCIA MADRE
MARIA THEODORA”
na classe NCL (9) 41

Registro nº 901450383 Até 25/10/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca nominativa
10 anos
“COLÉGIO NOSSA
SENHORA DO
PATROCÍNIO” na
classe NCL (9) 41

Registro nº 901450405 Até 27/09/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca mista
10 anos
“SOCIED. DE
EDUCAÇÃO NOSSA
SRA. DO
PATROCÍNIO”classe
NCL (9) 41

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.
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Registro nº 917300491 Até 24/12/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca mista
10 anos
“CEUNSP Centro Univ.
N. Sra. do Patrocínio”
classe NCL (11) 41

Registro nº 904899233 Até 07/07/2025, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca
10 anos
nominativa“COMP. DE
ENS. SUP. DE
CACHOEIRINHACESUCA” classe (10)
41

Registro nº 914839349 Até 11/06/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima. Vale destacar que em São as mesmas consequências descritas acima.
para a marca mista
10 anos
17/12/2019, foi instaurado processo de nulidade administrativa a
“CESUCA” na classe
requerimento de terceiros.
NCL (11) 16

Registro nº915078570
para a marca mista
“CESUCA
FACULDADE INEDI”
na classe NCL (11) 41

Registro nº 915078708 Até 11/06/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima. Vale destacar que em São as mesmas consequências descritas acima.
para a marca mista
10 anos
17/12/2019, foi instaurado processo de nulidade administrativa a
“CESUCA
requerimento de terceiros.
FACULDADE INEDI”
na classe NCL (11) 16

Registro nº 825225191 Até 02/05/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa
“UNIVERSIDADE DA
SERRA GAÚCHA” na
classe NCL (8) 41

Registro nº 840086881 Até 07/07/2025, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca nominativa
10 anos
“FAC. DE TEC. DA
SERRA GAÚCHA FTSG” classe NCL (10)
41

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Até 11/06/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima. Vale destacar que em São as mesmas consequências descritas acima.
10 anos
08/10/2019, foi instaurado processo de nulidade administrativa a
requerimento de terceiros.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Marcas

Consequência da perda dos direitos

Registro nº 830090452 Até 29/11/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa
“UNISALTO” na classe
NCL (9) 41

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Registro nº 840184344 Até 14/07/2025, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “CENTRO
UNIV. DA SERRA
GAÚCHA” na classe
NCL (10) 41

Registro nº 840184379 Até 14/07/2025, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca nominativa
10 anos
“CENTRO
TECNOLÓGICO DA
SERRA GAÚCHA” na
classe NCL (10) 41

Registro nº 840625715 Até 24/05/2026, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/a marca nominativa
10 anos
“CENTRO UNIV. DA
SERRA GAÚCHA FSG”, classe NCL (10)
41

Registro nº 914798995 Até 02/07/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“FSG CENTRO
UNIVERSITÁRIO” na
classe NCL (11) 41

Registro nº 914800361 Até 02/07/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“FSG CENTRO
UNIVERSITÁRIO” na
classe NCL (11) 16

Registro nº 825657180 Até 17/07/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIPÊ” na classe NCL
(8) 41

Registro nº 912652764 Até 13/11/2028, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIPÊ STORE” na
classe NCL (11) 35

Registro nº 912652900 Até 13/11/2028, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca mista “UNIPÊ 10 anos
CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE
JOÃO PESSOA” classe
NCL (11) 41

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Consequência da perda dos direitos
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Registro nº 913459917 Até 22/10/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca mista
10 anos
“INSTITUTOS
PARAIBANOS DE
EDUCAÇÃO - IPÊ”
classe NCL (11) 41

Registro nº 916151271 Até 17/09/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca mista “UNIPÊ 10 anos
CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE
JOÃO PESSOA” classe
NCL (11) 41

Registro nº 918473780 Até 25/08/2030, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca nominativa
10 anos
“BRAZTEC - CURSOS
TÉCNICOS
BRAZCUBAS” na
classe NCL (11) 35

Registro nº 918473870 Até 25/08/2030, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“BRAZTEC- CURSOS
TÉCNICOS
BRAZCUBAS” na
classe NCL (11) 41

Registro nº 918473985 Até 25/08/2030, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“BRAZTEC- CURSOS
TÉCNICOS
BRAZCUBAS” na
classe NCL (11) 35

Registro nº 821382632 Até 13/08/2022, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNICENP” na classe
NCL (8) 41

Registro nº 821382640 Até 13/08/2022, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNICENP” na classe
NCL (8) 16

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Versão : 2
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Marcas

Consequência da perda dos direitos

Registro nº 913403873 Até 16/04/2029, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“#UnipêFestSolidário”
na classe NCL (11) 35

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Registro nº 822326760 Até 19/07/2025, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNICENP” na classe
NCL (8) 41

Registro nº 821785389 Até 25/11/2023, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“CENTRO DE
LÍNGUAS POSITIVO”
na classe NCL (8) 41

Registro nº 826533205 Até 18/09/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista “UP 10 anos
UNIVERSIDADE
POSITIVO” na classe
NCL (8) 41

Registro nº 826559964 Até 18/09/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista “UP 10 anos
UNIVERSIDADE
POSITIVO” na classe
NCL (8) 16

Registro nº 827138466 Até 06/11/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista “UP 10 anos
UNIVERSIDADE
POSITIVO” na classe
NCL (8) 41

Registro nº 827208766 Até 06/11/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista “UP 10 anos
UNIVERSIDADE
POSITIVO” na classe
NCL (8) 16

Registro nº 900930381 Até 21/11/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
p/marca mista
10 anos
“ESCOLA DE
NEGÓCIOS
UNIVERSIDADE
POSITIVO” na classe
NCL (9) 41

Registro nº 901053970 Até 05/10/2020, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “POSITIVO”
na classe NCL (9) 44

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 901060593 Até 09/08/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para marca figurativa
10 anos
na classe NCL (9) 44

Registro nº 901060658 Até 05/10/2020, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“POSITIVO” na classe
NCL (9) 44

Registro nº 901135895 Até 14/12/2020, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“LABFIN” na classe
NCL (9) 36

Registro nº 901135860 Até 14/12/2020, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“LABFIN” na classe
NCL (9) 41

Registro nº 901136174 Até 14/12/2020, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “LABFIN”
na classe NCL (9) 41

Registro nº 901135887 Até 14/12/2020, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “LABFIN”
na classe NCL (9) 36

Registro nº 901135500 Até 06/03/2022, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“CENTRAL DE
CARREIRAS” na
classe NCL (9) 35

Registro nº 901135542 Até 06/03/2022, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“CENTRAL DE
CARREIRAS” na
classe NCL (9) 41

Registro nº 901382248 Até 08/02/2021, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“UNIVERSIDADE
POSITIVO” na classe
NCL (9) 41

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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São as mesmas consequências descritas acima.
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.
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Versão : 2

928

Pedido de Registros nº N/A
919522394 p/a marca
mista “BRAZ CUBAS
CENTRO UNIV.” nas
classes NCL (11) 36

Pedido de Registro nº
919522700 para a
marca mista “BRAZ
CUBAS CENTRO
UNIV.” nas classes
NCL (11) 41

Pedido de Registros nº N/A
919376450 para a
marca figurativa abaixo
nas classes NCL (11)
35

Pedidos de Registros
N/A
nº 919376045 e
919376150 para a
marca figurativa abaixo
nas classes NCL (11)
41

Pedidos de Registros
N/A
nº 920755593 e
920755526 para a
marca mista
“COLÉGIO CRUZEIRO
DO SUL” nas class

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

N/A

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, que ainda pode
ser indeferido pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, que ainda pode
ser indeferido pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, que ainda pode
ser indeferido pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, que ainda pode
ser indeferido pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, que ainda pode
ser indeferido pelo INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, que ainda pode
ser indeferido pelo INPI.

Pedido de Registro nº
919522297 para a
marca mista “BRAZ
CUBAS CENTRO
UNIV.” nas classes
NCL (11) 35

Marcas
N/A

Registro nº 904295796 Até 29/08/2027, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca mista
10 anos
“EFEX – EVENTOS,
FEIRAS E
EXPOSIÇÕES” na
classe NCL (9) 41

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Consequência da perda dos direitos
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Pedido de Registro nº N/A
910027978 para a
marca mista
“CRUZEIRO DO SUL
VIRTUAL EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA” na

Pedido de Registro nº N/A
910028028 p/marca
mista “UNIVERSIDADE
CRUZEIRO DO SUL”
classes NCL (10) 41

Pedido de Registro nº
915851318 p/marca
mista “CRUZEIRO DO
SUL VIRTUAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIAL” classe

Registro nº 824714164 Até 27/07/2030, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
para a marca
10 anos
nominativa “ALTO
PADRÃO” na classe
NCL (8) 16

Registros nº
903119595 para a
marca nominativa
“UNIFRA” nas classes
NCL (9) 16.

Registros nº
903119838 para a
marca nominativa
“UNIFRA” nas classes
NCL (9) 25.

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, que ainda não foi
concedido pelo INPI. Vale destacar que em 02/05/2018, o
pedido de registro foi indeferido pelo INPI. A Companhia
apresentou recurso contra o indeferimento, o qual ainda não foi
analisado.

Até 27/05/2024, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
10 anos

Até 27/05/2024, renov. São os mesmos eventos descritos acima.
10 anos

N/A

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, que ainda não foi
concedido pelo INPI. Vale destacar que em 02/05/2018, o
pedido de registro foi indeferido pelo INPI. A Companhia
apresentou recurso contra o indeferimento, o qual ainda não foi
analisado.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro que, ainda não foi
concedido pelo INPI. Vale destacar que em 02/05/2018, o
pedido de registro foi indeferido pelo INPI. A Companhia
apresentou recurso contra o indeferimento, o qual ainda não foi
analisado.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, que ainda não foi
concedido pelo INPI. Vale destacar que em 02/05/2018, o
pedido de registro foi indeferido pelo INPI. A Companhia
apresentou recurso contra o indeferimento, o qual ainda não foi
analisado.

Marcas

N/A

Pedido de Registro nº
910027951 p/marca
mista “CRUZEIRO DO
SUL EDUCACIONAL”
nas classes NCL (10)
41

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

São as mesmas consequências descritas acima.

Consequência da perda dos direitos
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-2,050000

-2,780000

-0,430000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

22.014.218,00

56.757.456,00

59.293.712,00

42.645.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

Centro de Ensino
Unificado do Distrito
Federal Ltda.

00.078.220/0001-38

-

Controlada

SP

Data

UF sede

Brasil

DF

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

A ACEF S.A., é uma controlada direta Companhia., cujo objetivo da aquisição foi a expansão das atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-8,440000

30/09/2020

46.722.831/0001-78

ACEF S.A.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Brasília

147.372.000,00

Franca

Valor (Reais)

Município sede
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Atuação na prestação de ensino em todos
os níveis; a administração de atividade de
educação infantil, ensino fundamental,
médio, supletivo, pré-vestibular, superior,
profissionalizantes, pós-graduação, cursos
livres e/ou outras atividades educacionais
correlatas; o desenvolvimento de cursos
em geral e de extensão universitária e pós
graduação latu sensu, ministrados de
forma presencial e telepresencial à
distância, de cunho intensivo e extensivo,
oferecidos ao público consumidor ou
outros interessados de modo direto, por
meio presencial ou por meio de qualquer
sistema tecnológico de comunicação de
dados; a prestação de serviços de
promoção e organização de eventos
relacionados ao setor de educação e
cursos; o desenvolvimento e a ampliação
do conteúdo dos cursos de pós-graduação
oferecidos, bem como o desenvolvimento
de novos cursos de pós-graduação latu
sensu nas diversas áreas do
conhecimento, ministrados de forma
telepresencial à distância.

Atuação na prestação de ensino superior,
profissionalizantes, pós-graduação, cursos
livres e outras atividades educacionais
correlatas, além do desenvolvimento de
cursos em geral e de extensão
universitária e pós-graduação por meio
presencial ou de qualquer sistema
tecnológico de comunicação de dados
diretamente para os consumidores, ou por
meio de uma rede de parceiros,
receptores do sinal televisivo ou de
qualquer outro sistema de transmissão de
dados.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 232 de 465

99,980000

99,990000

Participação do emisor
(%)
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3,270000

15,770000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

27.000.000,00

35.900.000,00

22.900.000,00

14.575.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade
Data

UF sede

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

País sede

123.180.000,00

Valor (Reais)

Município sede

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2019

78.791.712/0001-63

30/09/2020

Centro de Estudos
Superiores Positivo
Ltda.

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

552.155.000,00

Curitiba

A Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda., é uma controlada direta da Companhia., cujo objetivo da aquisição foi a expansão das atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

2,260000

14,190000

30/09/2020

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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Atuação na prestação de ensino superior
de graduação, ensino superior de pósgraduação e extensão, presencial e por
meios tecnológicos; educação profissional
de nível tecnológico e técnico, presencial
e por meios tecnológicos; ensino de
idiomas; serviços de fisioterapia,
psicologia, psiquiatria, nutrição e estética;
atividades de clínica odontológica e
atividades de condicionamento físico;
serviços de tomografia; serviços de
diagnóstico por imagem com uso de
radiação ionizante, exceto tomografia;
serviços veterinários; assessoria e
consultoria em assuntos educacionais;
assessoria, consultoria e prestação de
serviços técnicos nas áreas relacionadas
aos seus cursos; treinamento;
participação, como sócia ou acionista, no
capital social de qualquer sociedade
brasileira ou estrangeira; serviços
combinados de escritório e apoio
administrativo; e laboratórios clínicos.

Descrição das atividades
desenvolvidas
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0,000000

Participação do emisor
(%)
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0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

6,010000

-25,580000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

05.687.481/0001-79

30/09/2020

CESUCA – Complexo
de Ensino Superior de
Cachoeirinha Ltda.

-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/09/2020

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.601.000,00

16.830.000,00

160.000,00

Controlada

04.961.394/0001-03

Cesa – Complexo de
Ensino Superior Arthur
Thomas Ltda

-

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

PR

Data

UF sede

RS

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

32.685.000,00

Cachoeirinha

15.316.000,00

Londrina

Valor (Reais)

Município sede
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Criar e manter estabelecimentos de
ensino superior, ensino médio, cursos de
graduação (tecnológicos, licenciaturas,
bacharelados), cursos de pós-graduação
(especialização, mestrado, doutorado),
presenciais, semipresenciais e não
presenciais, cursos preparatórios para
concursos públicos e privados, bem como
outros cursos de extensão, atualização e
aperfeiçoamento, nas diversas áreas do
conhecimento científico e cultural.

A Companhia têm como principais
atividades a atuação na prestação de
ensino superior de graduação, ensino
superior de pós-graduação e extensão;
educação profissional de nível tecnológico
e nível técnico; ensino médio; ensino de
idiomas; serviços de fisioterapia; serviços
de psicologia; assessoria e consultoria em
assuntos educacionais; assessoria,
consultoria e prestação de serviços
técnicos nas áreas relacionados aos seus
cursos; treinamento e desenvolvimento
profissional e gerencial; atividades de
apoio à educação, atuando especialmente
como agente integrador; participação,
como sócia ou acionista, no capital social
de qualquer sociedade brasileira ou
estrangeira; e serviços combinados de
escritório e apoio administrativo.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 234 de 465

99,990000

0,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

933

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

País sede
Data

UF sede
Valor (Reais)

Município sede

Descrição das atividades
desenvolvidas

67,040000

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

2.401.000,00

São Sebastião

Manter e administrar escolas de ensino
infantil, fundamental, médio e educação
profissional de nível técnico.

99,990000

-10,690000

1,510000

7,590000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

9.430.000,00

São Sebastião

Manter cursos de ensino de nível superior
e ensino médio, de educação à distância e
ensino virtual; promover e divulgar o
ensino em todos os graus e ciclos,
visando ao progresso cultural e social do
Brasil, com destaque para São Sebastião
e cidades circunvizinhas; promover o
desenvolvimento e pesquisas, inclusive
em informática; manter as escolas,
faculdades ou cursos e demais atividades
que instale, administre ou dirija; assistir
aos alunos das escolas mantidas,
administradas ou dirigidas por si; e
promover os objetivos da Educação
nacional estabelecida na Lei Federal nº
9394/96.

O Instituto São Sebastião Ltda. é uma controlada indireta da Companhia, por meio da Sociedade Empresária de Ensino Superior do Litoral Norte Ltda., cujo objetivo da aquisição foi a expansão das atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-3,560000

30/09/2020

Instituto de Ensino São 04.778.588/0001-60
Sebastião Ltda.
("FASS”)

PÁGINA: 235 de 465

99,990000

O Colégio São Sebastião – Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda. é uma controlada indireta da Companhia, por meio da Sociedade Empresária de Ensino Superior do Litoral Norte Ltda., cujo objetivo da aquisição foi a expansão das
atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-40,900000

-10,520000

31/12/2019

31/12/2018

-3,660000

04.778.582/0001-92

30/09/2020

Colégio São Sebastião
– Educação Infantil e
Ensino Fundamental
Ltda.

Versão : 2

Participação do emisor
(%)

A CESUCA – Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha Ltda. é uma controlada indireta da Companhia, por meio da Sociedade Educacional Santa Rita S.A. e da Veritas Educacional A Participações S.A., cujo objetivo da aquisição foi a
expansão das atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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20,640000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

PB

Data

UF sede

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

351.968.000,00

João Pessoa

Valor (Reais)

Município sede

-1,980000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

SP

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

45.221.000,00

São Paulo

Administração de bens próprios.

Prestação de serviços na área da
educação, incluindo educação superior,
graduação e pós-graduação, pesquisa e
extensão, atividades de apoio à educação,
treinamento de informática, treinamento
de desenvolvimento profissional e
gerencia, educacional de nível
tecnológico, educação profissional de
nível técnico, ensino de esporte e
atividades esportivas.

Descrição das atividades
desenvolvidas

Versão : 2

99,990000

99,990000

Participação do emisor
(%)

PÁGINA: 236 de 465

A Ipê Patrimonial Ltda. é uma controlada indireta da Companhia, por meio da SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A., cujo objetivo da aquisição foi a administração de imóveis localizados onde são desenvolvidas atividades
educacionais da Ipê Educacional Ltda.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-3,410000

31/12/2019

30.601.523/0001-54

30/09/2020

Ipê Patrimonial Ltda.

Expansão das atividades da Companhia. A Ipê Educacional Ltda. é uma controlada indireta, por meio da SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

8,150000

30/09/2020

08.679.557/0001-02

Ipê Educacional Ltda

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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15,220000

-0,190000

10,440000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

40.100.000,00

35.684.350,17

62.000.000,00

26.736.535,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

202.305.000,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede

A SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A., é uma controlada direta Companhia., cujo objetivo da aquisição foi a expansão das atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-11,820000

30/09/2020

43.395.177/0001-47
SECID – Sociedade
Educacional Cidade de
São Paulo S.A.

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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Atuação na prestação de ensino em todos
os níveis; a administração de atividade de
supletivo, pré-vestibular, superior,
profissionalizantes, pós-graduação, cursos
livres e outras atividades educacionais
correlatas; o desenvolvimento do curso
em geral e de extensão universitária e pós
-graduação por meio presencial ou de
qualquer sistema tecnológico de
comunicação de dados diretamente para
os consumidores, ou por meio de uma
rede de parceiros, receptores do sinal
televisivo ou outro sistema de transmissão
de dados; o oferecimento de cursos de
aprendizagem, treinamento gerencial e
profissional preparatórios para carreira
jurídica, atualização profissional, extensão
universitária, especialização e
monógrafos; a prestação de serviço de
promoção e organização de eventos
relacionados ao setor de educação e
cursos; o desenvolvimento e a ampliação
do conteúdo dos cursos de pósgraduação.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 237 de 465

99,990000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

936

8,590000

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

2.000.000,00

15.491.027,07

13.090.000,00

0,00

SP

Data

UF sede

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

114.324.000,00

Itu

Valor (Reais)

Município sede

Exercício de todas as atividades
relacionada com o ensino e a educação
em geral, principalmente a instalação e o
funcionamento de universidades, centros
universitários, faculdades,
estabelecimentos de ensino isolados e
níveis de infantil à pós-graduação, de
pesquisa e de extensão à comunidade, e
de outras destinadas a oferecer
oportunidade de instrução e educação a
todos, sendo que os vários cursos desses
estabelecimentos estão sujeitos à
legislação própria e cada um tem o próprio
regimento e/ou outras atividades de
ensino correlatas.

Descrição das atividades
desenvolvidas

A Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio Ltda..é uma controlada indireta da Companhia, por meio da ACEF S.A., cujo objetivo da aquisição foi a expansão das atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-2,530000

-10,550000

31/12/2019

31/12/2018

3,320000

30/09/2020

Controlada

45.466.752/0001-80

Sociedade de
Educação Nossa
Senhora do Patrocínio
Ltda.

-

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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PÁGINA: 238 de 465

99,990000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

937

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

-

0,120000

-3,200000

30/09/2020

31/12/2019

Sociedade Educacional 91.109.660/0001-60
Santa Rita S.A.

-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/09/2020

Sociedade Educacional 52.556.412/0001-06
Braz Cubas Ltda.

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.295.047,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

RS

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

230.424.000,00

Caxias do Sul

46.620.000,00

Mogi das Cruzes

Valor (Reais)

Município sede
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Desenvolver e/ou administrar atividades
e/ou instituições nas áreas de educação
em todos os níveis e desenvolver e/ou
administrar e/ou representar e/ou controlar
atividades de ensino, regulamentada ou
não regulamentada, em todos os níveis,
utilizando metodologias presenciais ou à
distância.

Atuação na prestação de ensino em todos
os níveis; a administração de atividade de
supletivo, pré-vestibular, superior,
profissionalizantes, pós-graduação, cursos
livres e outras atividades educacionais
correlatas; o desenvolvimento do curso
em geral e de extensão universitária e pós
-graduação por meio presencial ou de
qualquer sistema tecnológico de
comunicação de dados diretamente para
os consumidores, ou por meio de uma
rede de parceiros, receptores do sinal
televisivo ou de qualquer outro sistema de
transmissão de dados; o oferecimento de
cursos de aprendizagem, treinamento
gerencial e profissional preparatórios para
carreira jurídica, atualização profissional,
extensão universitária,;; a edição de
material didático, livros e demais
atividades correlatas; a gestão de direitos
autorais de obras literárias; serviços de
assessoria, consultoria, orientação em
gestão empresarial no setor de educação;
e a participação em outras sociedades,
nacional ou estrangeira no setor de
educação.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 239 de 465

99,990000

0,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

938

0,000000

31/12/2017

0,000000

0,000000

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

País sede
Data

UF sede
Valor (Reais)

Município sede

Descrição das atividades
desenvolvidas

-2,240000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

RS

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

4.261.000,00

Caxias do Sul

A mantença de estabelecimentos de
ensino e educação adequada à Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
e oferecer curso de ensino superior,
ensino a distância, pesquisa e extensão,
bem como consultoria educacional, na
formação técnica profissional, na difusão
de cultura e na criação filosófica,
científica, estatística e tecnológica.

99,990000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

-16,550000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

RS

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

441.575,00

Bento Gonçalves

Mantença de estabelecimentos de ensino
e educação adequada à Lei de Diretrizes
e bases da educação nacional e oferecer
cursos de ensino superior, ensino a
distância, pesquisa e extensão, bem como
consultoria educacional, na formação
técnica profissional, na difusão de cultura
e na criação filosófica, científica,
estatística e tecnológica.

99,990000

PÁGINA: 240 de 465

A Sociedade Educacional São Bento Ltda. é uma controlada indireta da Companhia, por meio da Sociedade Educacional Santa Rita S.A. e da Veritas Educacional A Participações S.A. A mantença detida pela Sociedade Educacional São Bento Ltda.
foi transferida para a Sociedade Educacional Santa Rita S.A.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-15,980000

30/09/2020

Sociedade Educacional 08.397.212/0001-66
São Bento Ltda.

A Sociedade Educacional Santa Tereza Ltda. é uma controlada indireta da Companhia, por meio da Sociedade Educacional Santa Rita S.A. e da Veritas Educacional A Participações S.A. A mantença detida pela Sociedade Educacional Santa Tereza
Ltda. foi transferida para a Sociedade Educacional Santa Rita S.A.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-1,210000

30/09/2020

Sociedade Educacional 08.140.854/0001-85
Santa Tereza Ltda.

A Sociedade Educacional Santa Rita S.A. é uma controlada indireta da Companhia, por meio da Veritas Educacional A Participações S.A., cujo objetivo da aquisição foi a expansão das atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2018

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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10,440000

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,00

0,00

0,00

0,00

SP

Data

UF sede

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

34.200.000,00

Caraguatatuba

Valor (Reais)

Município sede

Atuação na prestação de ensino em todos
os níveis; a administração de atividade de
educação infantil, ensino fundamental,
médio, supletivo, pré-vestibular, superior,
profissionalizantes, pós-graduação, cursos
livres e outras atividades educacionais
correlatas; o desenvolvimento de cursos
em geral e de extensão universitária e pós
graduação latu sensu, ministrados de
forma presencial e telepresencial à
distância, de cunho intensivo e extensivo,
oferecidos ao público consumidor ou
outros interessados de modo direto, por
meio presencial ou por meio de qualquer
sistema tecnológico de comunicação de
dados diretamente para os consumidores,
ou por meio de uma rede de parceiros,
receptores do sinal televisivo ou de
qualquer outro sistema de transmissão de
dados.

Descrição das atividades
desenvolvidas

0,790000

-33,070000

30/09/2020

31/12/2019

Uni Cidade SP Trust de 07.394.616/0001-33
Recebiveis S.A.

-

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

SP

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

-381.000,00

São Paulo

A Companhia tem por objetivo exclusivo
(i) adquirir direito creditórios decorrentes
das atividades educacionais da Sociedade
SECID – Sociedade Educacional Cidade
de São Paulo Ltda., mantenedora da
Universidade Cidade de São Paulo –
UNICID; e (ii) a cessão dos direitos
creditórios referidos na alínea anterior.
Vale ainda colocar que a Companhia não
poderá, em hipótese alguma, participar do
capital de qualquer sociedade, bem como
conceder fianças ou avais em favor de
terceiros quaisquer, incluindo seus
acionistas e administradores.

A Sociedade Empresária de Ensino Superior do Litoral Norte Ltda., é uma controlada direta da Companhia., cujo objetivo da aquisição foi a expansão das atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-7,280000

14,860000

31/12/2019

31/12/2018

3,560000

30/09/2020

Controlada

50.005.735/0001-86

Sociedade Empresária
de Ensino Superior do
Litoral Norte Ltda.

-

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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PÁGINA: 241 de 465

99,990000

99,400000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

940

1,040000

31/12/2017

0,000000

0,000000

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

País sede
Data

UF sede
Valor (Reais)

Município sede

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

-0,800000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

32.900.000,00

SP

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

A Veritas Educacional A Participações S.A.. é uma controlada indireta da Companhia, por meio da ACEF S.A.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

35,870000

31/12/2019

22.008.195/0001-59

30/09/2020

Veritas Educacional A
Participações S.A.

201.521.000,00

São Paulo

Participação em quaisquer outras
sociedades, empresárias ou não, no Brasil
e no exterior, na qualidade de sócia,
acionista, quotista ou sob qualquer outra
forma permitida na Lei.

PÁGINA: 242 de 465

99,980000

A Uni Cidade SP Trust de Recebíveis S.A. é uma controlada indireta da Companhia, por meio da SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A., cujo objetivo da aquisição está atrelado a aquisição e cessão de direitos creditórios de sua
controladora.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,800000

31/12/2018

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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9.2 - Outras Informações Relevantes

9.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 9.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Os valores constantes neste item 10.1 estão sendo apresentados em bases consolidadas e foram
extraídos das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia,
contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referentes aos períodos de 9 (nove) meses
findos em 30 de setembro de 2020 e 2019, e das demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as quais
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das
Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC 06(R2)). Para a implementação de tal norma,
a Companhia adotou a abordagem retrospectiva modificada. Consequentemente, as informações
financeiras de 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS
16/CPC 06(R2) e, por isso, algumas informações financeiras não são comparáveis com aquelas de
30 de setembro de 2020 e 2019 e de 31 de dezembro de 2019, as quais refletem os efeitos da adoção
desta norma. Para mais informações sobre o IFRS 16/CPC 06(R2), ver item 10.4 deste Formulário
de Referência.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise
Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente.
A leitura deste conteúdo deve ser realizada e analisada em conjunto com as informações constantes
de nossas demonstrações financeiras
Efeitos do COVID-19
A Companhia tem acompanhado atentamente os impactos da pandemia do COVID-19 nos mercados
mundiais e, em especial, no mercado brasileiro. Dada a pandemia declarada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) em 13 de março de 2020, a Companhia está monitorando todos os
possíveis impactos de curto, médio e longo prazo e tomando as devidas medidas com relação a sua
operação e manutenção da solidez de seu balanço.
As consequências adversas da atual pandemia ocorreram e continuam ocorrendo após a emissão
das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de 9 (nove) meses findo em 30
de setembro de 2020. Até a data deste Formulário de Referência, não há informações adicionais
disponíveis que contradigam a avaliação da Companhia a respeito do impacto do surto do COVID19 em seus negócios, além das ponderações já realizadas nos itens 4.1, 7.1 e 10.9 deste Formulário
de Referência.
(a)

comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia entende que suas condições financeiras e patrimoniais são suficientes para
implementar o seu plano de negócios e cumprir com suas obrigações de curto e longo prazo. A
geração de caixa da Companhia, juntamente com as linhas de crédito disponíveis, são suficientes
para atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos para
execução do seu plano de negócios, bem como a enfrentar os momentos desafiadores de economia
nacional.
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As principais métricas de liquidez e financeira para avaliar os negócios da Companhia são revisadas
regularmente pelos Diretores da Companhia e estão descritas abaixo:

(R$ mil exceto %)
Receita Líquida
Custo dos serviços
prestados
Lucro Bruto
% Margem Bruta
Despesas Operacionais¹
% Receita Líquida
Lucro (prejuízo) líquido
Margem líquida
EBITDA²
% Margem EBITDA³
Dívida Líquida
Dívida Líquida / EBITDA
(1)
(2)

(3)

Em e/ou no período de
nove meses findo em 30
de setembro de
2020
2019
1.331.446
1.109.426

Em e/ou no exercício findo em
31 de dezembro de
2019
1.474.249

2018
1.255.266

2017
1.006.373

(722.585)

(621.794)

(830.734)

(731.951)

(582.008)

608.861
45,7%
(523.128)
-39,3%
(78.372)
-5,9%
222.861
16,7%
1.981.660
8,89x

487.632
44,0%
(265.078)
-23,9%
79.430
7,2%
308.357
27,8%
n/a
n/a

643.515
43,7%
(361.842)
-24,5%
120.871
8,2%
397.195
26,9%
1.288.045
3,24x

523.315
41,7%
(298.367)
-23,8%
117.873
9,4%
266.285
21,2%
819.902
3,08x

424.365
42,2%
(276.380)
-27,5%
86.905
8,6%
182.310
18,1%
203.379
1,12x

Despesas Operacionais considera a soma dos saldos registrados entre “Despesas gerais e administrativas”, “Depreciação e amortização”,
“Provisão para créditos de liquidação duvidosa’, e “Outras receitas operacionais, líquidas”;
O EBITDA, segundo disposições da Instrução CVM nº 527/2012, pode ser conciliado com as demonstrações financeiras como segue:
lucro líquido acrescido do imposto de renda e contribuição social, juros, depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida contábil
elaborada de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados,
e não deve ser considerado como base para distribuição de dividendos, alternativa para o lucro líquido como indicador do desempenho
operacional ou para o fluxo de caixa ou, ainda, como indicador de liquidez. O EBITDA não tem uma definição padronizada e pode não ser
comparável ao EBITDA utilizado por outras companhias. Adicionalmente, em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que
regula o tratamento contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/CPC 06 (R2) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente.
Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2)
e, por isto, algumas informações financeiras não são comparativas com aquelas apresentadas para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, e informações trimestrais referentes aos períodos de 9 (nove) meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2020, as quais refletem
os efeitos da adoção desta norma com um aumento das despesas com depreciação do direito de uso relativo ao arrendamento mercantil
e juros pela atualização do passivo de arrendamento. Os efeitos dos juros sobre passivo de arrendamento e depreciação do direito de
uso relacionados à implementação do IFRS 16/CPC 06(R2) foram de, respectivamente, R$52,4 milhões e R$57,0 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, de R$59,5 milhões e R$58,7 milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020
e de R$39,1 milhões e R$42,4 milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019. Para mais informações sobre o
EBITDA, ver item 3.2 deste Formulário de Referência; e
A Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita líquida do respectivo exercício ou período.

A tabela a seguir contém os principais índices para avaliação da liquidez e endividamento nos últimos
9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017:
Em 30 de setembro de
Índice de liquidez corrente¹
Índice de liquidez geral²
Índice de endividamento³
(1)
(2)
(3)

2020
0,78
0,20
8,04

2019
0,20
0,18
3,31

Em
31 de dezembro de
2018
0,87
0,25
2,88

2017
0,98
0,56
1,26

Para o cálculo do índice de liquidez corrente, divide-se o ativo circulante pelo passivo circulante;
Para o cálculo de índice de liquidez geral, divide-se a somatória do ativo circulante e não circulante, exceto imobilizado, direito de uso,
intangível e investimento, dividido pela soma do passivo circulante e não circulante; e
Para o cálculo de índice de endividamento, divide-se o total de passivos (circulante e não circulante) pelo total do patrimônio líquido.

A Diretoria da Companhia entende que possui condições financeiras e patrimoniais suficientes para
(i) implementar o seu plano de negócios; e (ii) cumprir com suas obrigações financeiras de curto e
longo prazo. Ademais, a Diretoria acredita que a geração de caixa da Companhia é suficiente para
atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos para execução do
seu plano de negócios.
Em 30 de setembro de 2020, o ativo circulante da Companhia era de R$502,8 milhões, e era inferior
em R$139,6 milhões ao passivo circulante, que era de R$642,5 milhões, representando um índice
de liquidez corrente (índice que relaciona a liquidez de curto prazo da Companhia, calculado por
meio da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) de 0,78.
Os principais impactos estão atrelados à: (i) juros e encargos sobre as debêntures com liquidações
previstas no curto prazo; e (ii) aquisições ocorridas no período (Braz Cubas e Positivo) que estão em
fase de maturação. A Companhia e suas controladas geraram fluxo de caixa positivo de R$ R$213,1
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milhões através de suas atividades operacionais durante o período de 9 (nove) meses findo em 30
de setembro de 2020 e, baseada em suas projeções, conclui que a geração de caixa prevista para
os próximos 12 meses será suficiente para liquidação das obrigações de curto prazo e capacidade
de continuidade operacional.
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante da Companhia era de R$198,5 milhões, e era inferior
em R$814,0 milhões ao passivo circulante, que era de R$1.012,5 milhões, representando um índice
de liquidez corrente (índice que relaciona a liquidez de curto prazo da Companhia, calculado por
meio da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) de 0,20.
O principal impacto sobre o indicador, está atrelado a adoção do pronunciamento contábil CPC
06(R2)/IFRS-16 – Arrendamento Mercantil, o qual aumentou (i) o passivo de arrendamento circulante
da Companhia em R$45,8 milhões em 31 de dezembro de 2019 e (ii) o saldo de debêntures do
circulante para R$752,7 milhões em 31 de dezembro de 2019, em decorrência da reclassificação
das debêntures do não circulante para o circulante, uma vez que, a Companhia, até a data de
divulgação de suas demonstrações contábeis, ainda aguardava a formalização pelos debenturistas,
da exclusão dos efeitos dos arrendamentos registrados em conexão com a adoção do CPC
06(R2)/IFRS 16, no cálculo dos covenants apurados sobre as debêntures vigentes.
Ainda sobre a liquidez corrente, a administração da Companhia coloca que não houve a formalização do
waiver pelos debenturistas, como também reforça que permanece cumprindo todas as exigências com seus
parceiros e sempre buscando pela excelência do conteúdo e informação a ser entregue a nossos alunos.
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante da Companhia era de R$227,2 milhões, e era inferior
em R$33,0 milhões ao passivo circulante, que era de R$260,2 milhões, representando um índice de
liquidez corrente (índice que relaciona a liquidez de curto prazo da Companhia, calculado por meio
da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) de 0,87.
O principal impacto sobre a liquidez corrente apurada no exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
deve-se aos empréstimos oriundos da Ipê Educacional Ltda. e Ipê Patrimonial Ltda. (“Grupo
UNIPÊ”), no montante de R$25,7 milhões, cujas captações ocorreram em data anterior à combinação
de negócios realizada pela controlada SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A.
em 11 de setembro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2017, o ativo circulante da Companhia era de R$221,1 milhões, e era inferior
em R$4,3 milhões ao passivo circulante, que era de R$225,4 milhões, representando um índice de
liquidez corrente (índice que relaciona a liquidez de curto prazo da Companhia, calculado por meio
da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) de 0,98.
Apesar da Companhia possuir uma forte geração de caixa e um índice de endividamento como
mencionado acima, a Administração acredita que a Companhia possui condições de gerar e/ou
captar recursos no mercado de modo a implementar os seus planos de negócios e investimentos e
investimentos e cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo.
Por fim, conforme acima mencionado, em 30 de setembro de 2020, a Companhia e suas controladas
apresentaram capital circulante líquido negativo no montante de R$139.638 mil (ativo circulante de
R$502.812 mil e passivo circulante consolidado de R$642.450 mil), cujos principais impactos estão
atrelados à: (i) juros e encargos sobre as debêntures com liquidações previstas no curto prazo; e (ii)
aquisições ocorridas no período (Braz Cubas e Positivo) que estão em fase de maturação. Conforme
apresentado nas Demonstrações de Fluxo de Caixa nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de
2020, a Companhia e suas controladas geraram fluxo de caixa positivo de R$213.118 mil através de suas
atividades operacionais durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, tendo gerado
o montante de R$267.552 mil no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019 e, de acordo
com suas estimativas, a administração da Companhia acredita que a geração de caixa prevista para os
próximos 12 meses será suficiente para liquidação das obrigações de curto prazo e capacidade de
continuidade operacional. Portanto, as condições financeiras e patrimoniais são suficientes para
implementar o seu plano de negócios e cumprir com suas obrigações de curto e longo prazos. A geração
de caixa da Companhia, juntamente com as linhas de crédito disponíveis, são suficientes para atender o
financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos para execução do seu plano de
negócios, bem como a enfrentar os momentos desafiadores de economia nacional.
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(b)

comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

Os Diretores entendem que a Companhia possui uma estrutura de capital adequada ao cumprimento
de suas obrigações de curto, médio e longo prazo para a condução de suas operações. As atividades
desenvolvidas pela Companhia são caracterizadas pela necessidade de uso intensivo de capital e,
desta forma, os Diretores entendem que é fundamental o acesso ao mercado financeiro e de capitais
próprios para financiar a expansão de seus negócios e fortalecer a sua posição de liquidez.
Em 30 de setembro de 2020, o patrimônio líquido da Companhia era de R$408,4 milhões, valor
inferior em R$102,4 milhões ao patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019, que era de R$510,8
milhões. Esta diminuição ocorreu principalmente pela distribuição de dividendos propostos no valor
de R$24,0 milhões aos acionistas da Companhia, e R$78,4 milhões de prejuízos retidos do período.
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia era de R$510,8 milhões, valor
superior em R$69,4 milhões ao patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018, que era de R$441,4
milhões. Este aumento ocorreu principalmente pelo lucro líquido do exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 no montante de R$120,9 milhões compensado (i) pelo pagamento de dividendos
adicionais propostos no montante de R$21,5 milhões e (ii) pelos dividendos mínimos obrigatórios no
montante de R$30,0 milhões.
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia era de R$441,4 milhões, valor
superior em R$55,9 milhões ao patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017, que era de R$385,5
milhões. Este aumento ocorreu principalmente pelo lucro líquido do exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 no montante de R$117,9 milhões compensado (i) pelo pagamento de dividendos
adicionais propostos no montante de R$17,6 milhões, (ii) pelos dividendos mínimos obrigatórios no
montante de R$28,5 milhões e (iii) pelo efeito adoção do IFRS 9 instrumentos financeiros no
montante de R$15,8 milhões.
A seguir apresentamos a composição do capital total da Companhia em 30 de setembro de 2020 e
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
(em R$ mil, exceto %)
Capital de terceiros (passivo
circulante e não circulante)
Capital próprio (patrimônio
líquido)
Capital total (terceiros + próprio)
Parcela de capital de terceiros
Parcela de capital próprio

Em 30 de setembro de
2020

2019

Em 31 de dezembro de
2018

3.284.168

1.688.412

1.271.017

487.531

408.425

510.791

441.406

385.480

3.692.593
88,9%
11,1%

2.199.203
76,8%
23,2%

1.712.423
74,2%
25,8%

873.011
55,8%
44,2%

2017

A Companhia vem reforçando sua estrutura de capital, bem como aumentou a participação de capital
de terceiros para financiar suas operações, visto que entre os exercícios findos em 31 de dezembro de
2017 e 2019 a Companhia expandiu sua participação no território nacional com aquisições em regiões
como nordeste, frente a aquisição do Grupo UNIPÊ em João Pessoa na Paraíba, e na região sul, com
a aquisição da Veritas Educacional a Participações S.A., Sociedade Educacional Santa Rita S.A.,
Sociedade Educacional Santa Tereza Ltda., Sociedade Educacional São Bento Ltda. e CESUCA Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha Ltda. (“Grupo Veritas”) no Rio Grande do Sul.
(c)
comentários dos Diretores em relação a capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos
Os Diretores entendem que a Companhia tem cumprido com as obrigações referentes a seus
compromissos financeiros e, até a data deste Formulário de Referência, tem mantido a assiduidade
dos pagamentos referidos a esses compromissos.
(em R$ mil, exceto %)
Dívida Bruta de curto prazo
Dívida Bruta de longo prazo
Dívida Bruta Total ¹
%Dívida Bruta de curto prazo
%Dívida Bruta de longo prazo

Em 30 de setembro de
2020
279.256
2.007.583
2.286.839
12,2%
87,8%
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Em 31 de dezembro de
2019
2018
2017
821.606
68.829
95.556
490.077
812.627
184.233
1.311.683
881.456
279.789
62,6%
7,8%
34,2%
37,4%
92,2%
65,8%
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(1)

A Dívida Bruta é representada pela soma dos empréstimos, financiamentos, derivativos e debêntures (circulante e não circulante) e
obrigações de arrendamento mercantil (circulante e não circulante). A Dívida Bruta não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez
ou endividamento reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro –
International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possuem
significado padrão. Outras Companhias podem calcular a Dívida Bruta de maneira diferente ao calculado pela Companhia. Para a
reconciliação da Dívida Bruta, ver item 3.2 deste Formulário de Referência.

Portanto, considerando o perfil do endividamento da Companhia (concentrado em dívidas de longo
prazo), o seu modelo de negócios e fluxo de caixa, alinhados a uma previsibilidade do caixa futuro
advindo dos seus contratos de longo prazo, faz com que a administração da Companhia entenda
que tem recursos de capital suficientes para financiar seus investimentos e honrar suas obrigações
contratuais de curto e longo prazo, embora não possa garantir que tal situação permanecerá assim
no futuro dado o cenário instável do país.
Conforme apresentado anteriormente no item 10.1 (a), a Diretoria da Companhia entende que possui
condições financeiras e patrimoniais suficientes para (i) implementar o seu plano de negócios; e (ii)
cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo. Ademais, a Diretoria acredita que
a geração de caixa da Companhia é suficiente para atender o financiamento de suas atividades e
cobrir sua necessidade de recursos para execução do seu plano de negócios.
Em 30 de setembro de 2020, a liq uidez foi impactada principalmente pelas aquisições ocorridas no
período (Braz Cubas e Positivo) que estão em fase de maturação. A Companhia e suas controladas
geraram fluxo de caixa positivo de R$ R$213,1 milhões através de suas atividades operacionais
durante o período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020 e, baseada em suas
projeções, conclui que a geração de caixa prevista para os próximos 12 meses e para os próximos
anos serão suficientes para liquidação das obrigações de curto e longo prazo.
Os Diretores destacam que, em 30 de setembro de 2020, a dívida bruta da Companhia aumentou
principalmente pela emissão de duas debêntures no segundo trimestre no total de R$625,0 milhões
para a aquisição das empresas Positivo e Braz Cubas. Em março de 2020, devido à pandemia da
COVID-19 foi realizada a captação de R$60,0 milhões em CCBs (Cédula de Crédito Bancário) e em
abril de 2020, a emissão de R$80 milhões em Debêntures para garantia de capital de giro da
Companhia devido à incerteza dos impactos da crise nos negócios da Companhia. Além disso,
tivemos um acréscimo no passivo de arrendamento pelos novos contratos relativos às empresas
adquiridas.
Os Diretores destacam que, em 30 de setembro de 2020, a dívida bruta da Companhia aumentou
principalmente pela emissão de duas debêntures no segundo trimestre no total de R$625,0 milhões
para a aquisição das empresas Positivo e Braz Cubas. Em março de 2020, devido à pandemia da
COVID-19 foi realizada a captação de R$60,0 milhões em CCBs (Cédula de Crédito Bancário) e em
abril de 2020, a emissão de R$80 milhões em Debêntures para garantia de capital de giro da
Companhia devido à incerteza dos impactos da crise nos negócios da Companhia. Além disso,
tivemos um acréscimo no passivo de arrendamento pelos novos contratos relativos às empresas
adquiridas.
(d)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
Para suprir eventuais deficiências em caso de falta de crédito e aprofundamento do cenário políticoeconômico, a Companhia utiliza a combinação entre capital próprio, por meio de aportes de capital
de seus acionistas e geração de recursos pelos ativos, e capital de terceiros para financiamento em
capital de giro e investimentos em ativos não circulantes.
Na data deste Formulário de Referência, as principais fontes de financiamento para capital de giro e
investimento em ativos não circulantes da Companhia foram o caixa gerado por meio de suas
atividades operacionais e a utilização de financiamentos de terceiros, tais como a 2ª emissão, 3ª e
4ª emissão de debêntures emitidas pela controlada ACEF S.A. em 17 de setembro de 2018 e 15 de
janeiro de 2020, nos valores de R$300 milhões e R$155 milhões, respectivamente, e a 1ª emissão e
2ª emissão de debêntures emitida pela controlada SECID – Sociedade Educacional Cidade de São
Paulo S.A. em 27 de agosto de 2018 e 28 de fevereiro de 2020, nos valores de R$330 milhões e
R$470 milhões, respectivamente.
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Em março de 2020 foi realizada a captação de R$60,0 milhões em CCBs (Cédula de Crédito
Bancário) e em abril de 2020, a emissão de R$80 milhões em Debêntures para garantia de capital
de giro da Companhia.
Portanto, sempre que a Administração da Companhia entende apropriado, obtém empréstimos e
financiamentos para realização dos investimentos da Companhia e cumprimento das obrigações
financeiras por ela assumidas perante terceiros.
Para maiores informações sobre os empréstimos e financiamentos da Companhia, vide item 10.1.f
deste Formulário de Referência.
(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Na data deste Formulário de Referência, as fontes de financiamento utilizadas pela Companhia e por
suas controladas são adequadas para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes.
Desta forma, a Diretoria não vislumbra necessidades de recursos que não possam ser suportadas
com os recursos atuais ou futuros dos quais a Companhia pode dispor.
Caso sejam necessários recursos adicionais para cobertura de deficiência de liquidez no curto prazo,
a Companhia pretende captar recursos junto ao mercado de capitais brasileiro e/ou instituições
financeiras.
(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Em 30 de setembro de 2020, Dívida Bruta total da Companhia atingiu o montante de R$2.286,8
milhões, representado um aumento de 74,3% quando comparado com o endividamento total em 31
de dezembro de 2019.
Em 31 de dezembro de 2019, a Dívida Bruta total da Companhia atingiu o montante de R$1.311,7
milhões, representado um aumento de 48,8% quando comparado com o endividamento total em 31
de dezembro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2018, a Dívida Bruta total da Companhia atingiu o montante de R$881,5
milhões, representado um aumento de 215,0% quando comparado com o endividamento total em 31
de dezembro de 2017.
Em 31 de dezembro de 2017, a Dívida Bruta total da Companhia atingiu o montante de R$279,8 milhões.
i.

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Conforme as tabelas abaixo, o endividamento total da Companhia é composto, principalmente, (i) por
emissões de debêntures por parte de (a) sua controlada direta, ACEF S.A., cujos recursos da 2ª
Emissão de Debêntures foram destinados ao pagamento da totalidade de notas promissórias
comerciais, cujos recursos tiveram como destinação o pagamento de despesas, comissões e custos
relativos a aquisição das sociedades Santa Rita; Veritas, Cesuca; Santa Tereza e Sociedade São
Bento Ltda. Os recursos da 3ª Emissão de Debêntures foram utilizados para a aquisição de 100%
das quotas representativas do capital social da Braz Cubas Ltda., assim como o pagamento de
despesas advindas desta operação e a 4ª Emissão de Debêntures foram destinadas ao reforço de
capital de giro da ACEF S.A., assim como de suas controladas; e (b) sua controlada direta, SECID –
Sociedade Educacional Cidade São Paulo S.A., cujos recursos da 1ª Emissão de Debêntures foram
destinados à aquisição de quotas representativas de 100% do capital social da IPE Educacional Ltda.
assim como o pagamento de despesas advindas desta operação. A 2ª Emissão de Debêntures teve
seus recursos destinados à aquisição de quotas representativas do capital social da Universidade
Positivo e da CESA, assim como o pagamento de despesas advindas desta operação e a realização
do resgate antecipado total das debêntures de 1ª Emissão de Debêntures de sua fiadora e da 1ª
Emissão de Debêntures da ACEF S.A.
Debêntures
Modalidade

Quantidade

Emissão

Vencimento
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30 de
setembro de
2020
2ª emissão da
ACEF S.A.
3ª Emissão da
ACEF S.A.
4ª Emissão da
ACEF S. A
1ª Emissão da
SECID S.A.
2ª Emissão da
SECID S.A.

3.000

24/09/2018

24/03/2025

155.000

23/12/2019

23/12/2026

80.000

29/04/2020

29/04/2021

330.000

10/09/2018

10/09/2025

470.000

02/03/2020

02/03/2027

Taxa CDI +
1,60% a.a.
Taxa CDI +
1,35% a.a.
Taxa CDI +
3,85% a.a.
Taxa CDI +
1,40% a.a.
Taxa CDI +
1,40% a.a.

3.000

276.047

155.000

155.668

80.000

81.835

330.000

330.174

470.000

468.774

Empréstimos e Financiamentos
Consolidado

Linha de Crédito

Cédula de Crédito
Bancário Nº
100118120008000
Cédula de Crédito
Bancário Nº
191.101.147
Cédula de Crédito
Bancário
101120030013300

Instituição
Financeira

Indexador

Garantia

Amortização

Vencimento

Saldo
(em R$
milhares)
30 de
setembro de
2020

Banco Itaú
Unibanco S.A.

100% CDI + 1,4%
a.a.

N/A

Mensalmente

20/12/2021

30.992

Banco do
Brasil S.A.

100% CDI + 1,6%
a.a.

Aval

Mensalmente

25/02/2023

30.012

Banco Itaú
Unibanco S.A.

100% CDI + 4,05%
a.a.

N/A

Parcela única

25/03/2021

17.416

As emissões de debêntures mencionadas acima são garantidas por garantias reais e fidejussórias
da Companhia, conforme detalhes apontados abaixo.
Debêntures
2ª Emissão de Debêntures da ACEF S.A.
O “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão Pública, com Esforços Restritos de Distribuição,
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com
Garantia Adicional Fidejussória, de Emissão da ACEF S.A.” foi celebrado pela ACEF S.A. (“Emissora
ACEF”), pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente
fiduciário, e pela Cruzeiro do Sul Educacional S.A. (“Fiadora Cruzeiro”) em 17 de setembro de 2018
(“2ª Escritura de Emissão ACEF”).
Em 24 de setembro de 2018, a Emissora ACEF emitiu 3.000 debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, com valor nominal unitário
de R$1.000,00, perfazendo o montante total de R$300.000.000,00 (“2ª Emissão ACEF” e
“Debêntures 2ª Emissão ACEF”, respectivamente), as quais foram objeto de oferta pública com
esforços restritos de colocação (“Oferta 2ª Emissão ACEF”).
Em 19 de setembro de 2018, foram celebrados os seguintes contratos de garantia reais:
(a)

“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária, sob condição resolutiva, de Ações em
Garantia e Outras Avenças”, pelo qual as ações representativas da totalidade do capital social
da Veritas Educacional A Participações S.A. (“Veritas”);

(b)

“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária, sob condição resolutiva, de Ações em
Garantia e Outras Avenças”, pelo qual as ações representativas da totalidade do capital social
da Sociedade Educacional Santa Rita S.A. (”Santa Rita”) foram alienadas fiduciariamente
em favor dos debenturistas da 2ª Emissão ACEF;

(c)

“Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária, sob condição resolutiva, de
Quotas em Garantia e Outras Avenças”, pelo qual as quotas representativas da totalidade do
capital social da Sociedade Educacional Santa Tereza Ltda. (“Santa Tereza”), foram
alienadas fiduciariamente em favor dos debenturistas da 2ª Emissão ACEF;
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(d)

“Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária, sob condição resolutiva, de
Quotas em Garantia e Outras Avenças”, pelo qual as quotas representativas da totalidade do
capital social da Sociedade Educacional São Bento Ltda. (“São Bento”), foram alienadas
fiduciariamente em favor dos debenturistas da 2ª Emissão ACEF;

(e)

“Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária, sob condição resolutiva, de
Quotas em Garantia e Outras Avenças”, pelo qual as quotas representativas de 70% do
capital social da CESUCA – Complexo De Ensino Superior de Cachoeirinha Ltda. (“Cesuca”),
foram alienadas fiduciariamente em favor dos debenturistas da 2ª Emissão ACEF; e

(f)

“Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis”, pelo qual foram cedidas a
totalidade dos direitos creditórios da titularidade da Santa Rita e CESUCA decorrentes dos
pagamentos de mensalidades e taxas dos alunos.

Em 30 de setembro de 2020, as Debêntures 2ª Emissão ACEF contavam com a fiança concedida
pela Fiadora Cruzeiro.
As Debêntures 2ª Emissão ACEF têm prazo de 78 meses a contar da data de emissão, vencendo,
portanto, em 24 de março de 2025.
Sobre o saldo devedor do valor nominal unitário das Debêntures 2ª Emissão ACEF incidem juros
remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida
exponencialmente de um spread ou sobretaxa equivalente a 1,6%, over extra grupo, base 252 dias
úteis, incidentes desde a data de integralização até a primeira data de pagamento da remuneração,
inclusive, ou desde a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, inclusive, até a
data de vencimento das debêntures, conforme o caso. Os juros remuneratórios são pagos
semestralmente nos meses de março e setembro a partir da data de emissão das Debêntures 2ª
Emissão ACEF, sendo o primeiro pagamento devido no dia 24 de março de 2019, e os demais
pagamentos no dia 24 de setembro e março, subsequentes, devendo o último pagamento ocorrer na
data de vencimento.
O valor nominal unitário ou o saldo devedor do valor nominal unitário das Debêntures 2ª Emissão
ACEF, por sua vez, deverá ser pago em 10 parcelas semestrais e consecutivas durante a vigência
do contrato, a serem pagas todo dia 24 de março e de setembro, a partir de 24 de março de 2019,
sendo amortizada por parcela, da 1ª até a 9ª, a razão de 7,7800% do valor nominal unitário, e a 10ª
parcela a razão de 30,0000% totalizando assim 100% de amortização do valor nominal unitário das
Debêntures 2ª Emissão ACEF.
3ª Emissão de Debêntures da ACEF S.A.
O “Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão Pública, com Esforços Restritos de Distribuição,
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Adicional Fidejussória, a serem Convoladas em Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, de Emissão da
ACEF S.A.” (“Emissora ACEF“)foi celebrado pela Emissora BCBF, pela Oliveira Trust Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário, e pela Fiadora Cruzeiro do
Sul Educacional S.A. (“Fiadora Cruzeiro”) em 19 de dezembro de 2019 (“3ª Escritura de Emissão
ACEF”).
Em 23 de dezembro de 2019, e cujo registro se deu 06 de janeiro de 2020 na Junta Comercial do
Estado de São Paulo, a Emissora ACEF emitiu 155.000 debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, a serem convoladas em
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia
adicional fidejussória, com valor nominal unitário de R$1.000,00, perfazendo o montante total de
R$155.000.000,00 (“3ª Emissão ACEF” e “Debêntures 3ª Emissão ACEF”, respectivamente), as
quais foram objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação (“Oferta 3ª Emissão
ACEF”).
Em 06 de março de 2020, foram celebrados os seguintes contratos de garantia reais:
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(a)

“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças”,
pelo qual as quotas representativas da totalidade do capital social da Braz Cubas (“Braz
Cubas”);

(b)

“Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos
sobre Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças”, pelo qual foram cedidas a totalidade
dos direitos creditórios da titularidade da Braz Cubas decorrentes dos pagamentos de
mensalidades e taxas dos alunos.

Em 30 de setembro de 2020, as Debêntures 3ª Emissão ACEF contavam com a fiança concedida
pela Fiadora Cruzeiro.
As Debêntures 3ª Emissão ACEF têm prazo de 7 anos a contar da data de emissão, vencendo,
portanto, em 23 de dezembro de 2026.
Sobre o saldo devedor do valor nominal unitário das Debêntures 3ª Emissão ACEF incidem juros
remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida
exponencialmente de um spread ou sobretaxa equivalente a 1,35%, over extra grupo, base 252 dias,
incidentes desde a data de integralização, inclusive, ou desde a data de pagamento da remuneração
imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento.
Os juros remuneratórios são pagos semestralmente nos meses de junho e dezembro a partir da data
de emissão das Debêntures 3ª Emissão ACEF, sendo o primeiro pagamento devido no dia 23 de
junho de 2020, e os demais pagamentos no dia 23 de dezembro e junho, subsequentes, devendo o
último pagamento ocorrer na data de vencimento.
O valor nominal unitário ou o saldo devedor do valor nominal unitário das Debêntures 3ª Emissão
ACEF, por sua vez, deverá ser pago em 8 parcelas semestrais e sucessivas, sempre no dia 23 de
junho e de dezembro, a partir de 23 de dezembro de 2022, sendo amortizada por parcela, a 1ª
parcela 8,7500%, 2ª 9,5890%, 3ª 10,6061%, 4ª 11,8644%, 5ª 13,4615%, 6ª 15,5556% até a 7ª
18,4211%, 8ª a razão de 22,5806% totalizando assim 100% de amortização do valor nominal unitário
das Debêntures 3ª Emissão ACEF.
4ª Emissão de Debêntures da ACEF S.A.
O “Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão Pública, com Esforços Restritos de Distribuição,
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Adicional Fidejussória, em Série Única, de Emissão da ACEF S.A.” foi celebrado pela ACEF S.A.
(“Emissora ACEF”), pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na
qualidade de agente fiduciário, e pela Cruzeiro do Sul Educacional S.A. (“Fiadora Cruzeiro”) em 24
de abril de 2020 (“4ª Escritura de Emissão ACEF”).
Em 29 de abril de 2020, a Emissora ACEF emitiu 80.000 debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, com valor nominal unitário de
R$1.000,00, perfazendo o montante total de R$80.000.000,00 (“4ª Emissão ACEF” e “Debêntures
4ª Emissão ACEF”, respectivamente), as quais foram objeto de oferta pública com esforços restritos
de colocação (“Oferta 4ª Emissão ACEF”).
Em 30 de setembro de 2020, as Debêntures 4ª Emissão ACEF contavam com a fiança concedida
pela Fiadora Cruzeiro.
As Debêntures 4ª Emissão ACEF têm prazo de 1 ano a contar da data de emissão, vencendo,
portanto, em 29 de abril de 2021.
Sobre o saldo devedor do valor nominal unitário das Debêntures 4ª Emissão ACEF incidem juros
remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida
exponencialmente de um spread ou sobretaxa equivalente a 3,85%, over extra grupo, base 252 dias,
incidentes desde a data de integralização, inclusive, ou desde a data de pagamento da remuneração
imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento.
Os juros remuneratórios serão pagos em uma única parcela, na data de vencimento.

950

PÁGINA: 252 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

O valor nominal unitário ou o saldo devedor do valor nominal unitário das Debêntures 4ª Emissão
ACEF, por sua vez, deverá ser pago em uma única parcela, na data de vencimento.
1ª Emissão de Debêntures da SECID S.A.
O “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública, com Esforços Restritos de Distribuição,
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Adicional Fidejussória, a serem Convoladas em Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, de Emissão da
SECID S.A.” foi celebrado pela SECID – Sociedade Educacional Cidade São Paulo (“Emissora
SECID”), pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de
agente fiduciário, e pela Cruzeiro do Sul Educacional S.A. (“Fiadora Cruzeiro”) em 27 de agosto de
2018 (“1ª Escritura de Emissão SECID”).
Em 10 de setembro de 2018, a Emissora SECID emitiu 330.000 debêntures, com valor nominal
unitário de R$1.000,00, perfazendo o montante total de R$330.000.000,00 (“1ª Emissão SECID” e
“Debêntures 1ª Emissão SECID”, respectivamente), as quais foram objeto de oferta pública com
esforços restritos de colocação (“Oferta 1ª Emissão SECID”).
Em 10 de outubro de 2018, foram celebrados os seguintes contratos de garantia reais:
(a)

“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças”,
pelo qual as ações representativas de 83,33% do capital social da IPÊ Educacional Ltda.
(“IPE”); e

(b)

“Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos
sobre Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças”, pelo qual foram cedidas a totalidade
dos direitos creditórios da titularidade da IPÊ Educacional Ltda., decorrentes dos pagamentos
de mensalidades e taxas dos alunos.

Em 30 de setembro de 2020, as Debêntures 1ª Emissão SECID contavam com a fiança concedida
pela Fiadora Cruzeiro.
As Debêntures 1ª Emissão SECID têm prazo de 84 meses a contar da data de emissão, vencendo,
portanto, em 10 de setembro de 2025.
Sobre o saldo devedor do valor nominal unitário das Debêntures 1ª Emissão SECID incidem juros
remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida
exponencialmente de um spread ou sobretaxa equivalente a 1,4%, over extra grupo, base 252 dias
úteis, incidentes desde a data de integralização até a primeira data de pagamento da remuneração,
inclusive, ou desde a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, inclusive, até a
data de vencimento das debêntures, conforme o caso. Os juros remuneratórios são pagos
semestralmente nos meses de março e setembro a partir da data de emissão das Debêntures 1ª
Emissão SECID, sendo o primeiro pagamento devido no dia 10 de março de 2019, e os demais
pagamentos no dia 10 de setembro e março, subsequentes, devendo o último pagamento ocorrer na
data de vencimento.
O valor nominal unitário ou o saldo devedor do valor nominal unitário das Debêntures 1ª Emissão
SECID, por sua vez, deverá ser pago em 9 parcelas semestrais e consecutivas durante a vigência
do contrato, a serem pagas todo dia 10 de março e de setembro, a partir de 10 de setembro de 2021,
sendo amortizada por parcela, a 1ª parcela a razão de 12,50%, a 2ª e 3ª parcela a razão de 6,25%,
a 4ª até a 7ª parcela a razão de 11,25% e a 8ª e 9ª parcela a razão de 15,0%, totalizando assim
100% de amortização do valor nominal unitário das Debêntures 1ª Emissão SECID.
2ª Emissão de Debêntures da SECID S.A.
O “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão Pública, com Esforços Restritos de Distribuição,
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Adicional Fidejussória, a serem Convoladas em Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, de Emissão da
SECID S.A.” foi celebrado pela SECID – Sociedade Educacional Cidade São Paulo (“Emissora
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SECID”), pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de
agente fiduciário, e pela Cruzeiro do Sul Educacional S.A. (“Fiadora Cruzeiro”) em 18 de fevereiro
de 2020 (“2ª Escritura de Emissão SECID”).
Em 02 de março de 2020, a Emissora SECID emitiu 470.000 debêntures, com valor nominal unitário
de R$1.000,00, perfazendo o montante total de R$470.000.000,00 (“2ª Emissão SECID” e
“Debêntures 2ª Emissão SECID”, respectivamente), as quais foram objeto de oferta pública com
esforços restritos de colocação (“Oferta 2ª Emissão SECID”).
Em 30 de março de 2020, foram celebrados os seguintes contratos de garantia reais:
(a)

“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças”,
pelo qual as ações representativas de 100% do capital social da Centro de Estudos
Superiores Positivo Ltda. (“Positivo”);

(b)

“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças”,
pelo qual as ações representativas de 100% do capital social da CESA – Complexo de Ensino
Superior Arthur Thomas Ltda. (“CESA”);

(c)

“Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos
sobre Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças”, pelo qual foram cedidas a totalidade
dos direitos creditórios da titularidade da Positivo decorrentes dos pagamentos de
mensalidades e taxas dos alunos.

(d)

“Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos
sobre Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças”, pelo qual foram cedidas a totalidade
dos direitos creditórios da titularidade da CESA decorrentes dos pagamentos de
mensalidades e taxas dos alunos.

Em 30 de setembro de 2020, as Debêntures 2ª Emissão SECID contavam com a fiança concedida
pela Fiadora Cruzeiro.
As Debêntures 2ª Emissão SECID têm prazo de 84 meses a contar da data de emissão, vencendo,
portanto, em 02 de março de 2027.
Sobre o saldo devedor do valor nominal unitário das Debêntures 2ª Emissão SECID incidem juros
remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida
exponencialmente de um spread ou sobretaxa equivalente a 1,4%, over extra grupo, base 252 dias
úteis, incidentes desde a data de integralização até a primeira data de pagamento da remuneração,
inclusive, ou desde a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, inclusive, até a
data de vencimento das debêntures, conforme o caso. Os juros remuneratórios são pagos
mensalmente, sendo o primeiro pagamento devido no dia 02 de abril de 2020, e os demais
pagamentos no dia 02 dos meses subsequentes, devendo o último pagamento ocorrer na data de
vencimento.
O valor nominal unitário ou o saldo devedor do valor nominal unitário das Debêntures 2ª Emissão
SECID, por sua vez, deverá ser pago em 48 parcelas mensais e consecutivas, a serem pagas todo
dia 02, a partir de 02 de abril de 2023, totalizando 100% de amortização do valor nominal unitário
das Debêntures 2ª Emissão SECID.
Empréstimos e Financiamentos
Cédula de Crédito Bancário Nº 100118120008000
Em 17 de dezembro de 2018, a SECID – Sociedade Educacional Cidade São Paulo S.A. emitiu, em
favor do Banco Itaú Unibanco S.A., a Cédula de Crédito Bancário nº100118120008000, com
vencimento em 20 de dezembro de 2021, no valor total de R$30.000.000,00, recursos esses
disponibilizados em uma única parcela (“CCB SECID”). O pagamento do principal dar-se-á em 11
parcelas trimestrais, sendo que o vencimento da primeira parcela se deu em 21 de agosto de 2019
e o vencimento da última parcela se dará em 20 de dezembro de 2021.
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Sobre o valor da CCB SECID incidirão juros de 100% do CDI composto com a taxa fixa de 1,4% a.a.,
que deverão ser pagos trimestralmente a contar de 20 de março de 2019.
Cédula de Crédito Bancário Nº 191.101.147
Em 24 de março de 2020, o Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. emitiu, em favor do
Banco do Brasil S.A., a Cédula de Crédito Bancário nº191.101.147, com vencimento em 25 de
fevereiro de 2023, no valor total de R$30.000.000,00, recursos esses disponibilizados em uma única
parcela (“CCB DF”). O pagamento do principal dar-se-á em 8 parcelas bimestrais, sendo que o
vencimento da primeira parcela se dará e 25 de maio de 2021 e o vencimento da última parcela se
dará em 25 de fevereiro de 2023.
O financiamento contratado foi destinado ao reforço do capital de giro do Centro de Ensino Unificado
do Distrito Federal Ltda.
Sobre o valor da CCB DF incidirão juros de 100% do CDI acrescida de sobretaxa de 1,6% a.a., que
deverão ser pagos mensalmente a contar de 25 de abril de 2020.
Cédula de Crédito Bancário Nº 101120030013300
Em 30 de março de 2020, a ACEF S.A. emitiu, em favor do Banco Itaú Unibanco S.A., a Cédula de
Crédito Bancário nº101120030013300, com vencimento em 25 de março de 2021, no valor total de
R$30.000.000,00, recursos esses disponibilizados em uma única parcela (“CCB ACEF”). O
pagamento do principal dar-se-á em uma única parcela, em 25 de março de 2021.
Sobre o valor da CCB ACEF incidirão juros de 100% do CDI acrescida de sobretaxa de 4,05% a.a.,
que deverão ser pagos mensalmente a contar de 25 de abril de 2020.
ii.

outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui outras relações de longo prazo
mantidas com instituições financeiras, além daquelas já descritas no item 10.1(f)(i) deste Formulário
de Referência.
iii.

grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Nenhuma das dívidas financeiras da Companhia e de suas controladas existentes em 30 de
setembro de 2020 possui cláusula específica contratual de subordinação, de forma que não há
relação de preferência entre as mesmas. Desta forma, o grau de subordinação entre as dívidas
financeiras da Companhia e de suas controladas segue o quanto determinado na legislação em vigor
e nas garantias constituídas.
iv.
restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento
e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão
de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor
vem cumprindo essas restrições.
As restrições impostas à Companhia e/ou às suas controladas, conforme o caso, em relação às
debêntures e aos empréstimos e financiamentos descritos no item 10.1(f)(i) acima, no que concerne
ao endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos,
à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, estão demonstradas a
seguir, conforme o caso:
2ª Emissão de Debêntures da ACEF
•

Restrição ao vencimento antecipado, em razão de qualquer falta de pagamento de qualquer
montante devido (após o respectivo prazo de carência aplicável, se houver), de qualquer
endividamento financeiro da Emissora ACEF cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou
superior a R$5.000.000,00;
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•

Restrição ao inadimplemento, pela Emissora ACEF ou por qualquer controlada, de qualquer
obrigação financeira;

•

Restrição a alteração do controle acionário da Emissora ACEF conforme definição do artigo
116 da Lei das Sociedades por Ações, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada
por titulares das Debêntures representando, no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, exceto no caso de: (a) alteração do
percentual da composição acionária decorrente de uma oferta pública de ações da Emissora
ACEF e/ou da Fiadora Cruzeiro, ("IPO"), desde que não acarrete na mudança do controlador
atual da Emissora ACEF, direto ou indireto; e (b) reorganizações societárias entre as
sociedades do mesmo Grupo Econômico, e desde que não resulte em alteração do controle
atual da Emissora;

•

Restrição para a Emissora ACEF ou a Fiadora Cruzeiro, reduzir seu capital social, sem o
prévio consentimento de no mínimo, 75% dos titulares das debêntures em circulação
reunidos em Assembleia Geral Debenturistas;

•

Restrição à transferência ou qualquer forma de cessão a terceiros, pela Emissora ACEF ou
pela Fiadora Cruzeiro, das obrigações assumidas;

•

Restrição à alienação ou venda (a) das sociedades controladas pela Emissora ACEF; ou (b)
de quaisquer das universidades detidas pela Fiadora Cruzeiro e/ou por suas atuais
controladas e/ou pela Emissora ACEF, salvo se a operação tiver sido previamente aprovada
por titulares das Debêntures representando, no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação,
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas;

•

Restrição para a Emissora ACEF distribuir dividendos, pagar juros sobre o capital próprio ou
realizar quaisquer outros pagamentos aos seus acionistas, limitando-se ao pagamento de
dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, apenas
na hipótese da Emissora ACEF estar inadimplente com as suas obrigações pecuniárias
descritas na 2ª Escritura de Emissão ACEF e esteja em desacordo com os índices
financeiros;

•

Restrição à cisão, fusão ou incorporação (inclusive de ações) envolvendo a Emissora ACEF,
a Fiadora Cruzeiro, suas controladas diretas ou indiretas, que acarrete em perda ou alteração
do atual controle societário direto ou indireto da Emissora ACEF, da Fiadora Cruzeiro ou de
suas controladas, diretas ou indiretas, conforme o caso, exceto se a operação tiver sido
previamente aprovada por titulares das Debêntures representando, no mínimo, 75% das
Debêntures em Circulação reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas;

•

Restrição à alteração do objeto social da Emissora ACEF, da Fiadora Cruzeiro ou de suas
controladas; e

•

Obrigação imposta à Emissora ACEF para observar o índice financeiro, resultado da relação
entre a dívida liquida e o EBITDA da Companhia, que não poderá ser superior a 3. No período
de 2019 a Emissora ACEF não foi capaz de cumprir com o índice financeiro previsto, de
modo que em 28 de maio de 2020 foi realizada uma Assembleia Geral de Debenturistas da
2ª Emissão de Debêntures da ACEF, na qual foi aprovada a concessão de waiver pelo
descumprimento do índice financeiro.

Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
ο

Endividamento Financeiro: significa a soma dos empréstimos e financiamentos de curto e
longo prazo, incluídos os títulos descontados com regresso, as fianças e avais prestados em
benefício de terceiros (apenas caso tais fianças e/ou avais garantam empréstimos e
financiamentos de curto e longo prazo), arrendamento mercantil/leasing financeiro, os títulos
de renda fixa não conversíveis frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou
internacional e também os passivos decorrentes de operações com derivativos encerradas,
excluindo as dívidas decorrentes de contratos de empréstimo celebrados em conexão com
aquisições (desde que tal contrato não inclua qualquer direito de antecipação de qualquer
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montante relacionado a ele antes do pagamento total das Debêntures 2ª Emissão ACEF e
tal contrato esteja subordinado às Debêntures 2ª Emissão ACEF, e seu pagamento seja
devido (valor principal e quaisquer juros e outros custos e despesas) após a data de
vencimento das Debêntures 2ª Emissão ACEF, dívidas devidas por uma sociedade do grupo
para outra sociedade do grupo ou para qualquer acionista ou afiliado do mesmo, todas as
responsabilidades relacionadas com aposentadoria ou outras obrigações trabalhistas e de
emprego, o endividamento em operações de hedging, o preço de aquisição diferido ou
adiantamento de bens (salvo com respeito a qualquer aquisição de sociedades) ou serviços
adquiridos no curso normal dos negócios ou de outra forma resultantes de crédito comercial,
em cada caso na medida em que tais acordos não sejam celebrados principalmente como
um método de obtenção de financiamento e não tenham o efeito comercial principal de um
empréstimo.
ο

Dívida Líquida financeira: significa o valor consolidado de empréstimos e financiamentos,
de curto e longo prazo da Emissora ACEF, menos o caixa e equivalentes de caixa da
Emissora ACEF.

ο

EBITDA: significa o lucro líquido consolidado da Emissora ACEF, relativo aos últimos 12
meses, e deduzidos: (a) despesas financeiras líquidas consolidadas; (b) imposto sobre a
renda consolidado e contribuição social sobre o lucro líquido; (c) despesas de depreciação
consolidadas; (d) despesas de amortização consolidadas; e (e) despesas de participações
dos minoritários.

3ª Emissão de Debêntures da ACEF
•

Restrição ao inadimplemento, pela Emissora ACEF ou por qualquer controlada, de qualquer
obrigação financeira;

•

Restrição a alteração do controle acionário da Emissora ACEF conforme definição do artigo
116 da Lei das Sociedades por Ações, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada
por titulares das Debêntures representando, no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, exceto no caso de: (a) alteração do
percentual da composição acionária decorrente de uma oferta pública de ações da Emissora
ACEF e/ou da Fiadora Cruzeiro, ("IPO"), desde que não acarrete na mudança do controlador
atual da Emissora ACEF, direto ou indireto; e (b) reorganizações societárias entre as
sociedades do mesmo Grupo Econômico (conforme abaixo definido), e desde que o novo
controlador da Emissora ACEF seja empresa do Grupo Econômico e a Fiadora Cruzeiro
permaneça como controladora, ainda que Indireta da Emissora ACEF;

•

Restrição para a Emissora ACEF ou a Fiadora Cruzeiro, reduzir seu capital social, sem o
prévio consentimento de no mínimo, 75% dos titulares das debêntures em circulação
reunidos em Assembleia Geral Debenturistas;

•

Restrição à transformação do tipo societário da Emissora ACEF, nos termos dos artigos 220
a 222 da Lei das Sociedades por Ações;

•

Restrição à cisão, fusão ou incorporação (inclusive de ações) envolvendo a Emissora ACEF,
a Fiadora Cruzeiro, suas controladas diretas ou indiretas que acarrete em perda ou alteração
do atual controle societário direto ou indireto da Emissora, da Fiadora Cruzeiro ou de suas
controladas, diretas ou indiretas, conforme o caso, exceto se a operação tiver sido
previamente aprovada por titulares das Debêntures representando, no mínimo, 75% das
Debêntures em Circulação reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas;

•

Restrição para a Emissora ACEF distribuir dividendos, pagar juros sobre o capital próprio ou
realizar quaisquer outros pagamentos aos seus acionistas, limitando-se ao pagamento de
dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, apenas na
hipótese da Emissora ACEF estar inadimplente com as suas obrigações pecuniárias descritas na
3ª Escritura de Emissão ACEF e esteja em desacordo com os índices financeiros;
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•

Restrição à alienação ou venda (a) da Braz Cubas; ou (b) de quaisquer das universidades
detidas pela Fiadora Cruzeiro e/ou por suas atuais controladas e/ou pela Emissora ACEF,
salvo se a operação tiver sido previamente aprovada por titulares das Debêntures
representando, no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação, reunidos em Assembleia
Geral de Debenturistas ou se a referida alienação e/ou venda seja exigência do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) desde que tal alienação e/ou venda não inclua
a Braz Cubas e/ou quaisquer universidades detidas pela Braz Cubas;

•

Restrição ao vencimento antecipado, em razão de qualquer falta de pagamento de qualquer
montante devido (após o respectivo prazo de carência aplicável, se houver), de qualquer
endividamento financeiro da Emissora ACEF, da Fiadora Cruzeiro ou de suas controladas (“Grupo
Econômico”), cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a (i) R$50.000.000,00; e

•

Obrigação imposta à Emissora ACEF para observar o índice financeiro, resultado da relação
entre a dívida liquida e o EBITDA da Companhia, que não poderá ser superior a 4 até 2021
e superior a 3 após 2021.

Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
ο

Endividamento Financeiro: significa a soma dos empréstimos e financiamentos de curto e
longo prazo, incluídos os títulos descontados com regresso, as fianças e avais prestados em
benefício de terceiros (apenas caso tais fianças e/ou avais garantam empréstimos e
financiamentos de curto e longo prazo), arrendamento mercantil/leasing financeiro, os títulos
de renda fixa não conversíveis frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou
internacional e também os passivos decorrentes de operações com derivativos encerradas,
excluindo as dívidas decorrentes de contratos de empréstimo celebrados em conexão com
aquisições (desde que tal contrato não inclua qualquer direito de antecipação de qualquer
montante relacionado a ele antes do pagamento total das Debêntures 3ª Emissão ACEF e
tal contrato esteja subordinado às Debêntures 3ª Emissão ACEF, e seu pagamento seja
devido (valor principal e quaisquer juros e outros custos e despesas) após a data de
vencimento das Debêntures 3ª Emissão ACEF, dívidas devidas por uma sociedade do grupo
para outra sociedade do grupo ou para qualquer acionista ou afiliado do mesmo, todas as
responsabilidades relacionadas com aposentadoria ou outras obrigações trabalhistas e de
emprego, o endividamento em operações de hedging, o preço de aquisição diferido ou
adiantamento de bens (salvo com respeito a qualquer aquisição de sociedades) ou serviços
adquiridos no curso normal dos negócios ou de outra forma resultantes de crédito comercial,
em cada caso na medida em que tais acordos não sejam celebrados principalmente como
um método de obtenção de financiamento e não tenham o efeito comercial principal de um
empréstimo.

ο

Dívida Líquida financeira: significa o valor consolidado de empréstimos e financiamentos,
de curto e longo prazo da Emissora ACEF, menos o caixa e equivalentes de caixa da
Emissora ACEF.

ο

EBITDA: significa o lucro líquido consolidado da Emissora ACEF, relativo aos últimos 12
meses, e deduzidos: (a) despesas financeiras líquidas consolidadas; (b) imposto sobre a
renda consolidado e contribuição social sobre o lucro líquido; (c) despesas de depreciação
consolidadas; (d) despesas de amortização consolidadas; e (e) despesas de participações
dos minoritários.

4ª Emissão de Debêntures da ACEF
•

Restrição ao inadimplemento, pela Emissora ACEF ou por qualquer controlada, de qualquer
obrigação financeira;

•

Restrição a alteração do controle acionário da Emissora ACEF conforme definição do artigo
116 da Lei das Sociedades por Ações, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada
por titulares das Debêntures representando, no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, exceto no caso de: (a) alteração do
percentual da composição acionária decorrente de uma oferta pública de ações da Emissora
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ACEF e/ou da Fiadora Cruzeiro, ("IPO"), desde que não acarrete na mudança do controlador
atual da Emissora ACEF, direto ou indireto; e (b) reorganizações societárias entre as
sociedades do mesmo Grupo Econômico (conforme abaixo definido), e desde que o novo
controlador da Emissora ACEF seja empresa do Grupo Econômico e a Fiadora Cruzeiro
permaneça como controladora, ainda que Indireta da Emissora ACEF;
•

Restrição para a Emissora ACEF ou a Fiadora Cruzeiro, reduzir seu capital social, sem o
prévio consentimento de no mínimo, 75% dos titulares das debêntures em circulação
reunidos em Assembleia Geral Debenturistas;

•

Restrição ao vencimento antecipado, em razão de qualquer falta de pagamento de qualquer
montante devido (após o respectivo prazo de carência aplicável, se houver), de qualquer
endividamento financeiro da Emissora ACEF, da Fiadora Cruzeiro ou de suas controladas
(“Grupo Econômico”), cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a
R$50.000.000,00;

•

Restrição à alienação ou venda de quaisquer das universidades detidas pela Fiadora
Cruzeiro e/ou por suas atuais controladas e/ou pela Emissora ACEF, salvo se a operação
tiver sido previamente aprovada por titulares das Debêntures representando, no mínimo, 75%
das Debêntures em Circulação, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas ou se a
referida alienação e/ou venda seja exigência do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) desde que tal alienação e/ou venda não inclua a Braz Cubas e/ou
quaisquer universidades detidas pela Braz Cubas;

•

Restrição para a Emissora ACEF distribuir dividendos, pagar juros sobre o capital próprio ou
realizar quaisquer outros pagamentos aos seus acionistas, limitando-se ao pagamento de
dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, apenas na
hipótese da Emissora ACEF estar inadimplente com as suas obrigações pecuniárias descritas na
4ª Escritura de Emissão ACEF e esteja em desacordo com os índices financeiros;

•

Restrição à cisão, fusão ou incorporação (inclusive de ações) envolvendo a Emissora ACEF,
a Fiadora Cruzeiro, suas controladas diretas ou indiretas que acarrete em perda ou alteração
do atual controle societário direto ou indireto da Emissora, da Fiadora Cruzeiro ou de suas
controladas, diretas ou indiretas, conforme o caso, exceto se a operação tiver sido
previamente aprovada por titulares das Debêntures representando, no mínimo, 75% das
Debêntures em Circulação reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas;

•

Restrição à transformação do tipo societário da Emissora ACEF, nos termos dos artigos 220
a 222 da Lei das Sociedades por Ações; e

•

Obrigação imposta à Emissora ACEF para observar o índice financeiro, resultado da relação
entre a dívida liquida e o EBITDA da Companhia, que não poderá ser superior a 4 até 2021
e superior a 3 após 2021.

Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
ο

Endividamento Financeiro: significa a soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo
prazo, incluídos os títulos descontados com regresso, as fianças e avais prestados em benefício
de terceiros (apenas caso tais fianças e/ou avais garantam empréstimos e financiamentos de
curto e longo prazo), arrendamento mercantil/leasing financeiro, os títulos de renda fixa não
conversíveis frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional e também
os passivos decorrentes de operações com derivativos encerradas, excluindo as dívidas
decorrentes de contratos de empréstimo celebrados em conexão com aquisições (desde que tal
contrato não inclua qualquer direito de antecipação de qualquer montante relacionado a ele antes
do pagamento total das Debêntures 4ª Emissão ACEF e tal contrato esteja subordinado às
Debêntures 4ª Emissão ACEF, e seu pagamento seja devido (valor principal e quaisquer juros e
outros custos e despesas) após a data de vencimento das Debêntures 4ª Emissão ACEF, dívidas
devidas por uma sociedade do grupo para outra sociedade do grupo ou para qualquer acionista
ou afiliado do mesmo, todas as responsabilidades relacionadas com aposentadoria ou outras
obrigações trabalhistas e de emprego, o endividamento em operações de hedging, o preço de
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aquisição diferido ou adiantamento de bens (salvo com respeito a qualquer aquisição de
sociedades) ou serviços adquiridos no curso normal dos negócios ou de outra forma resultantes
de crédito comercial, em cada caso na medida em que tais acordos não sejam celebrados
principalmente como um método de obtenção de financiamento e não tenham o efeito comercial
principal de um empréstimo.
ο

Dívida Líquida financeira: significa o valor consolidado de empréstimos e financiamentos,
de curto e longo prazo da Emissora ACEF, menos o caixa e equivalentes de caixa da
Emissora ACEF.

ο

EBITDA: significa o lucro líquido consolidado da Emissora ACEF, relativo aos últimos 12
meses, e deduzidos: (a) despesas financeiras líquidas consolidadas; (b) imposto sobre a
renda consolidado e contribuição social sobre o lucro líquido; (c) despesas de depreciação
consolidadas; (d) despesas de amortização consolidadas; e (e) despesas de participações
dos minoritários.

1ª Emissão de Debêntures da SECID
•

Restrição ao inadimplemento, pela Emissora SECID, de qualquer obrigação financeira;

•

Restrição a alteração do controle acionário da Emissora SECID conforme definição do artigo
116 da Lei das Sociedades por Ações, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada
por titulares das Debêntures representando, no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, exceto no caso de: (a) alteração do
percentual da composição acionária decorrente de uma oferta pública de ações da Emissora
SECID e/ou da Fiadora Cruzeiro, ("IPO"), desde que não acarrete na mudança do controlador
atual da Emissora SECID, direto ou indireto; e (b) reorganizações societárias entre as
sociedades do mesmo Grupo Econômico, e desde que o novo controlador da Emissora
SECID seja empresa do Grupo Econômico e a Fiadora Cruzeiro permaneça como
controladora, ainda que Indireta da Emissora SECID;

•

Restrição para a Emissora SECID ou a Fiadora Cruzeiro, reduzir seu capital social, sem o
prévio consentimento de no mínimo, 75% dos titulares das debêntures em circulação
reunidos em Assembleia Geral Debenturistas;

•

Restrição ao vencimento antecipado, em razão de qualquer falta de pagamento de qualquer
montante devido (após o respectivo prazo de carência aplicável, se houver), de qualquer
endividamento financeiro da Emissora ACEF, da Fiadora Cruzeiro ou de suas controladas
(“Grupo Econômico”), cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a
R$50.000.000,00;

•

Restrição à alienação ou venda (a) da IPE; ou (b) de quaisquer das universidades detidas
pela Emissora SECID, pela Fiadora Cruzeiro e/ou por suas atuais Controladas, exceto se (i)
a referida alienação e/ou venda seja previamente aprovada por Debenturistas,
representando, no mínimo, 75% Debêntures em Circulação, reunidos em Assembleia Geral;
ou (ii) a referida alienação e/ou venda seja exigência do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), desde que tal alienação e/ou venda não inclua a IPE e/ou quaisquer
universidades detidas pela IPE;

•

Restrição para a Emissora SECID distribuir dividendos, pagar juros sobre o capital próprio ou
realizar quaisquer outros pagamentos aos seus acionistas, limitando-se ao pagamento de
dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, apenas
na hipótese da Emissora SECID estar inadimplente com as suas obrigações pecuniárias
descritas na 1ª Escritura de Emissão SECID e esteja em desacordo com os índices
financeiros;

•

Restrição à cisão, fusão ou incorporação (inclusive de ações) envolvendo a Emissora SECID,
a Fiadora Cruzeiro, suas controladas diretas ou indiretas que acarrete em perda ou alteração
do atual controle societário direto ou indireto da Emissora SECID, da Fiadora Cruzeiro ou de
suas controladas, diretas ou indiretas, conforme o caso, exceto se a operação tiver sido
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previamente aprovada por titulares das Debêntures representando, no mínimo, 75% das
Debêntures em Circulação reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas;
•

Restrição à transformação do tipo societário da Emissora SECID, nos termos dos artigos 220
a 222 da Lei das Sociedades por Ações; e

•

Obrigação imposta à Emissora SECID para observar o índice financeiro, resultado da relação
entre a dívida liquida e o EBITDA da Companhia, que não poderá ser superior a 3,5 até 2020
e superior a 3 após 2020.

Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
ο

Endividamento Financeiro: significa a soma dos empréstimos e financiamentos de curto e
longo prazo, incluídos os títulos descontados com regresso, as fianças e avais prestados em
benefício de terceiros (apenas caso tais fianças e/ou avais garantam empréstimos e
financiamentos de curto e longo prazo), arrendamento mercantil/leasing financeiro, os títulos
de renda fixa não conversíveis frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou
internacional e também os passivos decorrentes de operações com derivativos encerradas,
excluindo as dívidas decorrentes de contratos de empréstimo celebrados em conexão com
aquisições (desde que tal contrato não inclua qualquer direito de antecipação de qualquer
montante relacionado a ele antes do pagamento total das Debêntures 1ª Emissão SECID e
tal contrato esteja subordinado às Debêntures 1ª Emissão SECID, e seu pagamento seja
devido (valor principal e quaisquer juros e outros custos e despesas) após a data de
vencimento das Debêntures 1ª Emissão SECID, dívidas devidas por uma sociedade do grupo
para outra sociedade do grupo ou para qualquer acionista ou afiliado do mesmo, todas as
responsabilidades relacionadas com aposentadoria ou outras obrigações trabalhistas e de
emprego, o endividamento em operações de hedging, o preço de aquisição diferido ou
adiantamento de bens (salvo com respeito a qualquer aquisição de sociedades) ou serviços
adquiridos no curso normal dos negócios ou de outra forma resultantes de crédito comercial,
em cada caso na medida em que tais acordos não sejam celebrados principalmente como
um método de obtenção de financiamento e não tenham o efeito comercial principal de um
empréstimo.

ο

Dívida Líquida financeira: significa o valor consolidado de empréstimos e financiamentos,
de curto e longo prazo da Emissora SECID, menos o caixa e equivalentes de caixa da
Emissora SECID.

ο

EBITDA: significa o lucro líquido consolidado da Emissora SECID, relativo aos últimos 12
meses, e deduzidos: (a) despesas financeiras líquidas consolidadas; (b) imposto sobre a
renda consolidado e contribuição social sobre o lucro líquido; (c) despesas de depreciação
consolidadas; (d) despesas de amortização consolidadas; e (e) despesas de participações
dos minoritários.

2ª Emissão de Debêntures da SECID
•

Restrição ao inadimplemento, pela Emissora SECID, de qualquer obrigação financeira;

•

Restrição a alteração do controle acionário da Emissora SECID conforme definição do artigo
116 da Lei das Sociedades por Ações, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada
por titulares das Debêntures representando, no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, exceto no caso de: (a) alteração do
percentual da composição acionária decorrente de uma oferta pública de ações da Emissora
SECID e/ou da Fiadora Cruzeiro, ("IPO"), desde que não acarrete na mudança do controlador
atual da Emissora SECID, direto ou indireto; e (b) reorganizações societárias entre as
sociedades do mesmo Grupo Econômico, e desde que o novo controlador da Emissora
SECID seja empresa do Grupo Econômico e a Fiadora Cruzeiro permaneça como
controladora, ainda que Indireta da Emissora SECID;
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•

Restrição para a Emissora SECID ou a Fiadora Cruzeiro, reduzir seu capital social, sem o
prévio consentimento de no mínimo, 75% dos titulares das debêntures em circulação
reunidos em Assembleia Geral Debenturistas;

•

Restrição ao vencimento antecipado, em razão de qualquer falta de pagamento de qualquer
montante devido (após o respectivo prazo de carência aplicável, se houver), de qualquer
endividamento financeiro da Emissora ACEF, da Fiadora Cruzeiro ou de suas controladas
(“Grupo Econômico”), cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a
R$50.000.000,00;

•

Restrição à alienação ou venda (a) da Universidade Positivo e/ou CESA; ou (b) de quaisquer
das universidades detidas pela Emissora SECID, pela Fiadora Cruzeiro e/ou por suas atuais
Controladas, exceto se (i) a referida alienação e/ou venda seja previamente aprovada por
Debenturistas, representando, no mínimo, 75% Debêntures em Circulação, reunidos em
Assembleia Geral; ou (ii) a referida alienação e/ou venda seja exigência do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), desde que tal alienação e/ou venda não inclua
a Universidade Positivo e/ou CESA e/ou quaisquer universidades detidas pela Universidade
Positivo e/ou CESA;

•

Restrição para a Emissora SECID distribuir dividendos, pagar juros sobre o capital próprio ou
realizar quaisquer outros pagamentos aos seus acionistas, limitando-se ao pagamento de
dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, apenas
na hipótese da Emissora SECID estar inadimplente com as suas obrigações pecuniárias
descritas na 2ª Escritura de Emissão SECID e esteja em desacordo com os índices
financeiros;

•

Restrição à cisão, fusão ou incorporação (inclusive de ações) envolvendo a Emissora SECID,
a Fiadora Cruzeiro, suas controladas diretas ou indiretas que acarrete em perda ou alteração
do atual controle societário direto ou indireto da Emissora SECID, da Fiadora Cruzeiro ou de
suas controladas, diretas ou indiretas, conforme o caso, exceto se a operação tiver sido
previamente aprovada por titulares das Debêntures representando, no mínimo, 75% das
Debêntures em Circulação reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas;

•

Restrição à transformação do tipo societário da Emissora SECID, nos termos dos artigos 220
a 222 da Lei das Sociedades por Ações; e

•

Obrigação imposta à Emissora SECID para observar o índice financeiro, resultado da relação
entre a dívida liquida e o EBITDA da Companhia, que não poderá ser superior a 4 em 2020,
superior a 3,7 após 2021 e superior a 3,0 após 2022.

Para fins de apuração dos covenants financeiros acima indicados, entende-se por:
ο

Endividamento Financeiro: significa a soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo
prazo, incluídos os títulos descontados com regresso, as fianças e avais prestados em benefício
de terceiros (apenas caso tais fianças e/ou avais garantam empréstimos e financiamentos de
curto e longo prazo), arrendamento mercantil/leasing financeiro, os títulos de renda fixa não
conversíveis frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional e também
os passivos decorrentes de operações com derivativos encerradas, excluindo as dívidas
decorrentes de contratos de empréstimo celebrados em conexão com aquisições (desde que tal
contrato não inclua qualquer direito de antecipação de qualquer montante relacionado a ele antes
do pagamento total das Debêntures 2ª Emissão SECID e tal contrato esteja subordinado às
Debêntures 2ª Emissão SECID, e seu pagamento seja devido (valor principal e quaisquer juros e
outros custos e despesas) após a data de vencimento das Debêntures 2ª Emissão SECID,
dívidas devidas por uma sociedade do grupo para outra sociedade do grupo ou para qualquer
acionista ou afiliado do mesmo, todas as responsabilidades relacionadas com aposentadoria ou
outras obrigações trabalhistas e de emprego, o endividamento em operações de hedging, o preço
de aquisição diferido ou adiantamento de bens (salvo com respeito a qualquer aquisição de
sociedades) ou serviços adquiridos no curso normal dos negócios ou de outra forma resultantes
de crédito comercial, em cada caso na medida em que tais acordos não sejam celebrados
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principalmente como um método de obtenção de financiamento e não tenham o efeito comercial
principal de um empréstimo.
ο

Dívida Líquida financeira: significa o valor consolidado de empréstimos e financiamentos,
de curto e longo prazo da Emissora SECID, menos o caixa e equivalentes de caixa da
Emissora SECID.

ο

EBITDA: significa o lucro líquido consolidado da Emissora SECID, relativo aos últimos 12
meses, e deduzidos: (a) despesas financeiras líquidas consolidadas; (b) imposto sobre a
renda consolidado e contribuição social sobre o lucro líquido; (c) despesas de depreciação
consolidadas; (d) despesas de amortização consolidadas; e (e) despesas de participações
dos minoritários.

Os empréstimos e financiamentos possuem cláusulas restritivas (“covenants”) de vencimento
antecipado ou de liquidação, dos quais resumidamente especificamos a seguir:
(a)

Se a Companhia requerer recuperação judicial ou extrajudicial, se houver o requerimento da
sua falência ou na eventualidade de se verificar qualquer outro evento indicador de mudança
do estado econômico-financeiro da Companhia;

(b)

Se for movida qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa, que possa afetar as
garantias ou os direitos creditórios da Companhia;

(c)

Se a Companhia ou seus avalistas vier a inadimplir quaisquer de suas obrigações ou
sofrerem protesto legítimo de títulos, sem que haja a substituição dos avalistas que vier a
encontrar-se em qualquer das situações anteriores;

(d)

Se houver mudança ou transferência, a qualquer título, do controle da titularidade das ações
da Companhia, incorporação, cisão, fusão ou reorganização societária.

Cédula de Crédito Bancário Nº 101120030013300
•

Conta com a restrição à distribuição de quaisquer dividendos durante a vigência do referido
instrumento.

Em 30 de setembro de 2020, a Companhia cumpria todos os covenants decorrentes de seus
financiamentos e debêntures. Em 13 de novembro de 2020, a Companhia liquidou de forma
antecipada a Cédula de Crédito Bancário, com valor de liquidação de R$ 29.834.678,54. Tendo em
vista a liquidação da CDB com restrição, a Companhia pagou os dividendos declarados aos
acionistas em 01 de dezembro de 2020.
(g)

limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía R$2.286,8 milhões de empréstimos e
financiamentos, incluindo as debêntures e os passivos de arrendamento (circulante e não circulante),
como mencionados no item 10.1.f acima. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não
dispunha de nenhum contrato de financiamento cujo desembolso não tenha sido realizado
integralmente.
(h)

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os números e análises a seguir apresentados são apresentados em bases consolidadas e derivam
das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas revisadas referentes ao
período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020 e das demonstrações financeiras
consolidadas auditadas da Companhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017, respectivamente, as quais foram elaboradas de acordo com o IFRS, e com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas
previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações
emitidos pelo CPC e aprovados pela CVM.
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COMPARAÇÃO ENTRE O PERÍODO DE
SETEMBRO DE 2019

(em R$ mil, exceto %)
Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
(Despesas) e receitas
operacionais
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Despesas com provisão para
perdas estimadas com créditos de
liquidação duvidosa
Outras receitas líquidas
Lucro antes das despesas e
receitas financeiras
Receitas Financeiras
Despesas financeiras
Lucro (Prejuízo) antes do imposto
de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição
social (corrente e diferido)
Lucro Líquido (Prejuízo) do
período

9 (NOVE)

Período de
nove meses
findo em 30
de setembro
de 2020
1.331.446
(722.585)
608.861

MESES FINDOS EM

AV (%)
100,0
(54,3)
45,7

30

DE SETEMBRO DE

Período de
nove meses
findo em 30
de setembro
de 2019
1.109.426
(621.794)
487.632

2020

E DE

30

AV (%)

AH (%)

100,0
(56,0)
44,0

20,0
16,2
24,9

(523.128)

(39,3)

(265.078)

(23,9)

97,3

(335.785)
(78.477)

(25,2)
(5,9)

(189.004)
(43.412)

(17,0)
(3,9)

77,7
80,8

(117.162)

(8,8)

(37.646)

(3,4)

211,2

8.296

0,6

4.984

0,5

66,5

85.733

6,4

222.554

20,1

(61,5)

7.348
(177.954)

0,6
(13,4)

5.137
(149.379)

0,5
(13,5)

43,0
19,1

(84.873)

(6,4)

78.312

7,1

(208,4)

6.501

0,5

1.118

0,1

481,5

(78.372)

(5,9)

79.430

7,2

(198,7)

DE

Receita líquida
A receita bruta da Companhia aumentou em 26,8% ou R$582,6 milhões, de R$2.175,2 milhões no
período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019 para R$2.757,8 milhões no mesmo
período de 2020. Esta variação ocorreu, principalmente, pelas receitas oriundas das aquisições da
Braz Cubas em fevereiro e da Positivo em março. Contribuiu também para esse resultado o aumento
no número de alunos nos cursos de ensino à distância (EAD) com destaque para a graduação. O
aumento do número de alunos EAD foi 18,9% (25,9 mil alunos) no 3T20 em comparação com o
mesmo período do ano anterior, através do crescimento expressivo do número de polos, que passou
de 850 no 3T19 para 1.200 no 3T20.
A receita líquida da Companhia aumentou 20,0% ou R$222,0 milhões, passando de R$1.109,4
milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019, para R$1.331,4 milhões
no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, em linha com o crescimento da
receita bruta.
Custos dos serviços prestados
No período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, os custos dos serviços prestados
da Companhia aumentaram 16,2% ou R$100,8 milhões, passando de R$621,8 milhões no período
de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019, para R$722,6 milhões no período de 9 (nove)
meses findo em 30 de setembro de 2020. Este acréscimo nos custos, pode ser observado
principalmente nos serviços e gastos adicionais relacionados às aquisições, como custos com
divulgação, despesas pedagógicas, manutenção das operações e arrendamento mercantil (IFRS16);
e pelas reestruturações necessárias em decorrência da crise da COVID-19 em junho e julho de 2020
e consequente redução dos custos dos meses seguintes. Além disso, os custos com repasse de
polos tiveram aumento em função do crescimento da base de alunos do ensino à distância (EAD);
através do crescimento do número de polos.
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Lucro bruto
No período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, o lucro bruto da Companhia
aumentou 24,9% ou R$121,2 milhões, passando de R$487,6 milhões no período de 9 (nove) meses
findo em 30 de setembro de 2019, para R$608,9 milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30
de setembro de 2020. O aumento do lucro bruto está associado principalmente às receitas oriundas
das empresas adquiridas (Braz Cubas e Positivo), ao crescimento do número de alunos do ensino à
distância (EAD) e à redução nos custos devido às reestruturações realizadas pela Companhia no
1S20 em decorrência da crise da pandemia (COVID-19). A margem bruta da Companhia aumentou
1.7 pontos percentuais, de 44,0% no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019
para 45.7% no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020.
Despesas e Receitas Operacionais
•

Despesas gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas da Companhia aumentaram 77,7%, alcançando R$335,8
milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado a R$189,0
milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019. Esta variação ocorreu,
principalmente, devido a gastos corporativos como despesas de pessoal e encargos, atrelados às
empresas adquiridas (Braz Cubas e Positivo), que passaram a integrar o grupo Cruzeiro no exercício
de 2020.
•

Depreciação e Amortização

A depreciação e amortização da Companhia aumentou 80,8%, alcançando R$78,5 milhões no
período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado a R$43,4 milhões no
período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019. Esta variação ocorreu, principalmente,
devido aos impactos de amortização sobre os ativos intangíveis reconhecidos nas combinações de
negócios que durante os últimos exercícios representam um acréscimo de R$13,8 milhões. Também
houve importante ênfase a amortização de softwares na produção de conteúdo para a oferta de
cursos na modalidade EAD que apresentam um acréscimo no ano de R$14,6 milhões.
•

Despesas com provisão para perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa

As despesas com provisão para perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa da
Companhia aumentaram 211,2%, alcançando R$117,2 milhões no período de 9 (nove) meses findo
em 30 de setembro de 2020, comparado a R$37,6 milhões no período de 9 (nove) meses findo em
30 de setembro de 2019. Esta variação ocorreu, principalmente, devido aos impactos causados pela
crise da pandemia (COVID-19).
•

Outras Receitas operacionais, líquidas

A linha de outras receitas operacionais, líquidas aumentou 66,5%, alcançando R$8,3 milhões no
período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado a R$5,0 milhões no período
de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019. Esta variação ocorreu, principalmente, pelas
baixas incorridas no exercício de 2020 dos ativos de direito de uso e dos passivos de arrendamento,
por descontinuidade dos contratos.
Lucro antes das despesas e receitas financeiras
O lucro antes das despesas e receitas financeiras da Companhia apresentou uma redução de
R$136,9 milhões ou 61,5%, representando um lucro de R$85,7 milhões no período de 9 (nove)
meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado a um lucro de R$222,6 milhões no período de
9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019. Essa variação ocorreu devido aos pontos já
elencados acima.
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Receitas financeiras
As receitas financeiras apresentaram uma variação positiva de R$2,2 milhões ou 43,0%, de R$7,3
milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado a R$5,1 milhões
no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019. Essa variação ocorreu devido ao
aumento de rendimentos sobre aplicações financeiras e ao recebimento de juros e encargos
recebidos sobre mensalidades que estavam em atraso e foram renegociadas.
Despesas financeiras
As despesas financeiras apresentaram um aumento de R$28,6 milhões ou 19,1%, de R$178,0
milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado às despesas
de R$149,4 milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019. Essa variação
ocorreu pelos efeitos de apropriação de juros incidentes nos passivos de arrendamento, bem como
pelos descontos concedidos sobre as mensalidades em atraso.
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro corrente e diferido
O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro corrente da Companhia aumentou R$5,4
milhões ou 481,5%, alcançando uma receita de R$6,5 milhões no período de 9 (nove) meses findo
em 30 de setembro de 2020, comparado a uma receita de R$1,1 milhões no período de 9 (nove)
meses findo em 30 de setembro de 2019. Essa variação ocorreu, principalmente, devido a ganhos
tributários de IRPJ e CSLL auferidos durante o exercício de 2020.
Lucro líquido (Prejuízo) do período
No período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, o lucro líquido da Companhia variou
198,7% ou R$157,8 milhões, passando de um lucro de R$79,4 milhões no período de 9 (nove) meses
encerrado em 30 de setembro de 2019, para um prejuízo de R$78,4 milhões no período de 9 (nove)
meses encerrado em 30 de setembro de 2020. Essa variação ocorreu devido aos fatores
identificados nos itens acima e seu impacto relativo.
COMPARAÇÃO ENTRE OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(em R$ mil, exceto %)
Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
(Despesas) e receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Despesas com provisão para créditos de
liquidação duvidosa
Outras receitas operacionais, líquidas
Lucro antes das despesas e receitas
financeiras
Receitas Financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
(corrente e diferido)
Lucro Líquido do exercício

Exercício findo
em 31 de
dezembro de
2019
1.474.249
(830.734)
643.515
(361.842)
(265.837)
(58.474)

100,0
(56,3)
43,7
(24,5)
(18,0)
(4,0)

Exercício findo
em 31 de
dezembro de
2018
1.255.266
(731.951)
523.315
(298.367)
(208.762)
(41.337)

(45.991)

(3,1)

(53.247)

(4,2)

8.460

0,6

4.979

0,4

69,9

281.673

19,1

224.948

17,9

25,2

7.042
(192.058)

0,5
(13,0)

5.832
(111.130)

0,5
(8,9)

20,7
72,8

96.657

6,6

119.650

9,5

(19,2)

24.214

1,6

(1.777)

(0,1)

(1.462,6)

120.871

8,2

117.873

9,4

2,5

964

AV (%)

AV (%)

AH (%)

100,0
(58,3)
41,7
(23,8)
(16,6)
(3,3)

17,4
13,5
23,0
21,3
27,3
41,5
(13,6)
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Receita líquida
A Companhia encerrou o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 com receita bruta de R$2.885,6
milhões, um aumento de 22,8% frente ao ano anterior, impactado principalmente pelo aumento no
valor do ticket médio para os cursos de ensino EAD, com destaque para a graduação (tendo sido
registrado, em 2019, um ticket médio de aproximadamente R$166,00 por mês). Contribuiu também
para esse resultado a consolidação das aquisições realizadas em 2018, que trouxeram maiores
receitas, já que o Grupo Veritas e o Grupo UNIPÊ foram adquiridos em abril e setembro de 2018,
respectivamente.
A receita líquida no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 totalizou R$1.474,2 milhões, com
acréscimo de 17,4% em relação ao exercício anterior que apresentou receita líquida de R$1.255,3
milhões, principalmente em decorrência do: (i) crescimento de números de alunos do ensino à
distância (EAD), cujo aumento representa 27,9% (33,6 mil alunos) em relação a 2018; e (ii)
crescimento expressivo do número de polos EAD, que passou de 694 em 2018 para 1.000 em 2019.
Custos dos serviços prestados
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os custos dos serviços prestados da Companhia e
suas controladas atingiram R$830,7 milhões, ou 56,3% da receita líquida, decréscimo de 2,0 pontos
percentuais em relação ao ano anterior quando os custos dos serviços prestados atingiram R$732,0
milhões, ou 58,3% da receita líquida, fato considerado satisfatório em relação ao crescimento da
receita. Com isso, a Companhia demonstra que permanece buscando o equilíbrio de seus gastos e
ganhos de eficiência. Sobre os principais custos se destacam os gastos com pessoal, com impacto
positivo devido ao ganho com escala da graduação EAD e a redução do pessoal acadêmico,
processo iniciado no final de 2017.
Adicionalmente, os custos dos serviços prestados foram impactados pelo reconhecimento a partir de
1º de janeiro de 2019 da depreciação do direito de uso pela adoção do CPC 06 (R2) – Arrendamentos
(IFRS 16 – Leases) no montante de R$57,0 milhões, que somados a outros aluguéis, que não foram
capitalizados devido à ausência do controle substancial do bem, no valor de R$1,7 milhões,
apresentam uma redução de R$8,1 milhões quando comparados aos custos de aluguel de R$66,8
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Lucro bruto
O lucro bruto atingiu R$643,5 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019,
crescimento de 23,0% em relação ao ano anterior, com uma margem de 43,7%, 2,0 pontos
percentuais. acima em relação ao ano anterior, principalmente pelo reflexo do incremento na receita
líquida com as aquisições do Grupo Veritas e do Grupo UNIPÊ ocorridas durante o ano de 2018 e
apresentadas de forma consolidada para o ano inteiro de 2019, conforme descrito acima.
Despesas e Receitas Operacionais
•

Despesas gerais e administrativas

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as despesas gerais e administrativas
totalizaram R$265,8 milhões, o equivalente a 18,0% da receita líquida. No exercício social findo em
31 de dezembro de 2018 as despesas gerais e administrativas atingiram R$208,8 milhões,
equivalente a 16,6% da receita líquida, acréscimo de R$57,0 milhões em função principalmente de
gastos operacionais e custos corporativos que passaram a integrar o grupo Cruzeiro após a
aquisição do Grupo Veritas e do Grupo UNIPÊ, ocorridas durante o ano de 2018.
•

Depreciação e Amortização

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, a depreciação e amortização da Companhia
totalizou R$58,5 milhões, o equivalente a 4,0% da receita líquida. No exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, a depreciação e amortização da Companhia atingiu R$ 41,3 milhões, equivalente
a 3,3% da receita líquida, acréscimo de R$17,2 milhões. Esta variação ocorreu, principalmente,
devido aos seguintes impactos: aumento na amortização sobre os ativos intangíveis de R$2,8
milhões, de R$11, 0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 para R$ 13,8 milhões
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no exercício findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) aumento na despesa de amortização do software
e produção de conteúdo de EAD de R$3,2 milhões em 2019, quando comparado com o exercício
anterior; e (iii) aumento na despesa de depreciação de imobilizado de R$11,2 milhões em 2019,
quando comparado com o exercício anterior.
•

Despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as despesas com provisão para créditos de
liquidação duvidosa da Companhia totalizaram R$46,0 milhões, o equivalente a 3,1% da receita
líquida. No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 as despesas com provisão para
créditos de liquidação duvidosa atingiram R$53,2 milhões, equivalente a 4,2% da receita líquida,
representando o decréscimo de R$7,2 milhões referente ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018. O decréscimo ocorreu, principalmente, com a redução da inadimplência/PDD, já
considerando os reflexos das adquiridas de 2018, quais são: FSG, CESUCA e Grupo UNIPÊ.
•

Outras Receitas Operacionais, líquidas

Em 2019, a linha de outras receitas operacionais, líquidas totalizou uma receita de R$8,5 milhões,
em comparação com uma receita de R$5,0 milhões em 2018, representando um aumento de 69.9%,
principalmente em razão de aquisições do Grupo Veritas e do Grupo UNIPÊ ocorridas durante o ano
de 2018 e apresentadas de forma consolidada para o ano inteiro de 2019. Em 2019, a linha de outras
receitas operacionais, líquidas correspondeu a 0,6% da receita líquida, em comparação com 0,4%
da receita líquida em 2018.
Lucro antes das despesas e receitas financeiras
O lucro antes das despesas e receitas financeiras nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
e 2018, foi de respectivamente R$281,7 milhões e R$224,9 milhões, representando um aumento de
25,2%. Esta variação ocorreu devido aos efeitos acima apresentados que reforçam o equilíbrio
financeiro das atividades operacionais, bem como da consolidação relacionada às aquisições
supracitadas.
Receitas financeiras
As receitas financeiras apresentaram um aumento de R$1,2 milhões ou 20,7%, frente a R$5,8
milhões em 2018, devido substancialmente aos juros e encargos recebidos sobre as mensalidades
que estavam em atraso e foram renegociadas.
Despesas financeiras
As despesas financeiras apresentaram um aumento de R$81,0 milhões ou 72,8%, frente a R$111,1
milhões em 2018, devido, substancialmente, aos acréscimos dos encargos financeiros sobre
debêntures no montante de R$29,0 milhões em função das debêntures emitidas em conexão com
as aquisições ocorridas em 2018 e juros sobre passivo de arrendamento em decorrência da adoção
do IFRS 16 (Operações de Arrendamento Mercantil) de R$52,4 milhões.
Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
A Companhia totalizou uma receita com imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
em R$24,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, ante uma despesa de R$1,8
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A variação do imposto de renda e
contribuição social diferidos deve-se, principalmente, ao registro de ativo fiscal diferido da controlada
Ipê Educacional Ltda.
Lucro líquido do exercício
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro líquido foi de R$120,9 milhões, 2,5% superior
ao registrado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$117,9 milhões, com
uma margem líquida de 8,2%, representando uma redução de 1,2 pontos percentuais frente ao ano
anterior. Os principais motivos para as variações das margens do ano estão relacionados aos fatores
acima expostos e seu impacto relativo.
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COMPARAÇÃO ENTRE OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(em R$ mil, exceto %)
Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
(Despesas) e receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Despesas com provisão para
créditos de liquidação duvidosa
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas
Lucro antes das despesas e
receitas financeiras
Receitas Financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social
Imposto de renda e contribuição
social (corrente e diferido)
Lucro Líquido do exercício

Exercício
findo em 31
de dezembro
de 2018
1.255.266
(731.951)
523.315
(298.367)
(208.762)
(41.337)

100,0
(58,3)
41,7
(23,8)
(16,6)
(3,3)

Exercício
findo em 31
de dezembro
de 2017
1.006.373
(582.008)
424.365
(276.380)
(178.657)
(34.325)

(53.247)

(4,2)

(44.856)

(4,5)

18,7

4.979

0,4

(18.542)

(1,8)

(126,9)

224.948

17,9

147.985

14,7

52,0

5.832
(111.130)

0,5
(8,9)

5.123
(59.792)

0,5
(5,9)

13,8
85,9

119.650

9,5

93.316

9,3

28,2

(1.777)

(0,1)

(6.411)

(0,6)

(72,3)

117.873

9,4

86.905

8,6

35,6

AV (%)

AV (%)

AH (%)

100,0
(57,8)
42,2
(27,5)
(17,8)
(3,4)

24,7
25,8
23,3
8,0
16,9
20,4

Receita líquida
A Companhia encerrou o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 com receita bruta de R$2.349,3
milhões, um aumento de 27,1% ou R$500,4 milhões, frente à receita bruta de R$1.848,9 milhões
registrada no ano anterior, impactados principalmente pelo aumento no valor do ticket médio para os
cursos de ensino presencial e EAD com destaque para a graduação (tendo sido registrado, em 2018,
um ticket médio de aproximadamente R$163,00 por mês). Contribuiu também para esse resultado
as aquisições do Grupo Veritas e do Grupo UNIPÊ adquiridos em abril e setembro de 2018,
respectivamente.
A receita líquida alcançou R$1.255,3 milhões, com acréscimo de 24,7% em relação ao ano anterior,
um crescimento na mesma escala em comparação com a receita bruta.
Custos dos serviços prestados
No exercício findo em 31 de dezembro 2018, os custos dos serviços prestados da Companhia
atingiram R$732,0 milhões, ou 58,3% em comparação com R$582,0 milhões no ano anterior, ou
57,8% da receita líquida, fato considerado satisfatório em relação ao crescimento da receita. Com
isso, a Companhia demonstra que permanece buscando o equilíbrio de seus gastos e ganhos de
eficiência. Sobre os principais custos se destaca: (i) os gastos com pessoal, com impacto positivo
devido ao ganho com escala da graduação EAD e a redução do pessoal acadêmico, processo
iniciado no final de 2017; e (ii) custos com aluguéis tiveram impacto positivo atrelados a renegociação
dos contratos existentes.
Lucro bruto
O lucro bruto atingiu R$523,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, crescimento
de 23,3% em relação ao ano anterior, com uma margem de 41,7%, inferior em 0,5 pontos percentuais
em relação ao ano anterior, pelas justificativas apresentadas nas linhas acima.
Despesas e Receitas Operacionais
Despesas gerais e administrativas
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, as despesas gerais e administrativas
totalizaram R$208,8 milhões, o equivalente a 16,6% da receita líquida. No exercício social findo em
31 de dezembro de 2017 as despesas gerais e administrativas atingiram R$178,7 milhões, o
equivalente a 17,8% da receita líquida. Apesar das despesas gerais e administrativas apresentarem
um acréscimo de R$30,1 milhões entre os exercícios, os gastos apresentaram redução em relação
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à receita líquida, o que pode ser explicado, principalmente pelo aumento no valor do ticket médio
para os cursos de ensino presencial e EAD com destaque para a graduação e aquisições do Grupo
Veritas e do Grupo UNIPÊ.
Depreciação e Amortização
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, a depreciação e amortização da Companhia
totalizou R$41,3 milhões, o equivalente a 3,3% da receita líquida. No exercício social findo em 31 de
dezembro
de
2017,
a
depreciação
e
amortização
da
Companhia
atingiu
R$34,3 milhões, equivalente a 3,4% da receita líquida, acréscimo de R$7,0 milhões. Este aumento
ocorreu, principalmente, devido aos seguintes impactos: (i) aumento na amortização sobre os ativos
intangíveis de R$1,7 milhões, de R$ 9,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 para
R$ 11,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) aumento na despesa de
amortização do software e produção de conteúdo de EAD de R$0,3 milhões em 2018, quando
comparado com 2017; e (iii) aumento na despesa de depreciação de imobilizado de R$5,0 milhões
em 2018, quando comparado com o exercício anterior.
Despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, as despesas com provisão para créditos de
liquidação duvidosa da Companhia totalizaram R$53,2 milhões, o equivalente a 4,2% da receita
líquida. No exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 as despesas com provisão para
créditos de liquidação duvidosa atingiram R$44,9 milhões, equivalente a 4,5% da receita líquida, e
com isso demonstrando que apesar do acréscimo de R$8,3 milhões incorrida no ano de 2018, a
respectiva provisão segue dentro do padrão que a companhia entende por satisfatório, e aumentou,
principalmente em razão da adoção inicial do IFRS9/CPC48 em 1º de janeiro de 2018, que passou
a considerar nas estimativas de provisão para perda.
Outras Receitas (despesas) operacionais, líquidas
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, a linha de outras receitas (despesas),
operacionais, líquidas totalizou uma receita R$5,0 milhões, o equivalente a 0,4% da receita líquida.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, a linha de Outras Receitas (despesas)
operacionais, líquidas era uma despesa de R$18,5 milhões, equivalente a 1,8% da receita líquida, a
variação de R$23,5 milhões em função principalmente do reconhecimento pela venda de imóvel.
Lucro antes das despesas e receitas financeiras
Os lucros antes das despesas e receitas financeiras nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2018 e de 2017 foram de, respectivamente, R$224,9 milhões e R$148,0 milhões,
representando um aumento de 52,0%, principalmente em razão do aumento da receita líquida,
passando de R$1.006,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 para R$1.255,3
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. O lucro antes das despesas e receitas
financeiras e do imposto de renda e contribuição social representou 17,9% e 14,7%,
respectivamente, da receita líquida da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018
e de 2017. Esta variação ocorreu devido aos efeitos acima apresentados que reforçam o equilíbrio
financeiro das atividades operacionais, bem como da consolidação relacionada às aquisições
supracitadas.
Receitas financeiras
As receitas financeiras apresentaram uma variação de R$709 mil ou 13,8%, frente a R$5,8 milhões
no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o que a Companhia entende estar em linha
com suas atividades, sem que haja efeitos atípicos entre os exercícios a serem aqui detalhados.
Despesas financeiras
As despesas financeiras apresentaram uma redução de R$51,3 milhões ou 85,9%, frente a R$111,1
milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Em função da crise econômica
brasileira, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 a Companhia concedeu maior
volume de descontos sobre mensalidades nas negociações com alunos em comparação com o ano
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de 2017. Outros fatores que explicam o acréscimo das despesas financeiras no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018 foram o aumento dos gastos relativos aos novos programas de
financiamento estudantil, juros sobre obrigações a pagar de aquisição de controladas e acréscimos
sobre encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures.
Imposto de Renda e Contribuição (corrente e diferido)
A Companhia totalizou despesas com imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) em
R$1,8 milhões, ante os R$6,4 milhões registrados no exercício social findo em 31 de dezembro de
2017.
A redução está relacionada a ajustes no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 de
créditos de tributos sem expectativa de realização de períodos prescritos.
Lucro Líquido do exercício
O lucro líquido do exercício foi de R$117,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
35,6% superior ao registrado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 no montante de R$86,9
milhões, com uma margem líquida de 9,4%, melhora de 0,8 pontos percentuais frente ao ano anterior.
Os principais motivos para o crescimento nas margens do ano estão relacionados aos fatores acima
expostos e seu impacto relativo.
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BALANÇO PATRIMONIAL
COMPARAÇÃO

ENTRE OS SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS EM
DEZEMBRO DE 2019

(em R$ mil, exceto %)
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de
caixa
Aplicações Financeiras vinculadas
Contas a receber
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Ativo Não Circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Outros Créditos
Tributos Diferidos
Investimentos
Imobilizado, líquido
Direito de uso
Intangível, líquido
Total do ativo não
circulante
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
Passivo Circulante
Empréstimos e
Financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações com partes
relacionadas
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar
Adiantamentos de
clientes
Passivo de arrendamento
Obrigações por aquisição
de participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e
financiamentos
Debêntures
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Tributos diferidos
Provisão para demandas
judiciais
Passivo de arrendamento
Obrigação por aquisição
de participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo não
circulante
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e
patrimônio líquido

30

DE SETEMBRO DE

2020

E EM

31

Em 30 de
setembro de
2020

AV (%)

Em 31 de
dezembro de
2019

AV (%)

AH (%)

305.179

8,3

22.723

1,0

1.243,0

-

-

915

0,0

(100,0)

168.858
7.704
21.071
502.812

4,6
0,2
0,6
13,6

157.321
4.978
12.586
198.523

7,2
0,2
0,6
9,0

7,3
54,8
67,4
153,3

14.567
11.808
35.953
86.257
146
470.881
834.644
1.735.525

0,4
0,3
1,0
2,3
0,0
12,8
22,6
47,0

11.627
6.125
25.270
65.847
146
424.832
489.646
977.187

0,5
0,3
1,1
3,0
0,0
19,3
22,3
44,4

25,3
92,8
42,3
31,0
10,8
70,5
77,6

3.189.781

86,4

2.000.680

91,0

59,4

3.692.593

100,0

2.199.203

100,0

67,9

54.828

1,5

23.050

1,0

137,9

168.708
47.801

4,6
1,3

752.730
24.466

34,2
1,1

(77,6)
95,4

2.010

0,1

1.872

0,1

7,4

179.515
34.847
54.000

4,9
0,9
1,5

80.623
27.286
30.006

3,7
1,2
1,4

122,7
27,7
80,0

30.471

0,8

17.907

0,8

70,2

55.720

1,5

45.826

2,1

21,6

7.187

0,2

5.643

0,3

27,4

722
6.641
642.450

0,0
0,2
17,4

722
2.334
1.012.465

0,0
0,1
46,0

184,5
(36,5)

34.079

0,9

22.292

1,0

52,9

1.143.790
16.389
157.240
18.413

31,0
0,4
4,3
0,5

34.033
1.000

1,5
0,0

362,0
1.741,3

50.316

1,4

28.023

1,3

79,6

829.714

22,5

467.785

21,3

77,4

378.761

10,3

108.109

4,9

250,4

11.132
1.884

0,3
0,1

11.674
3.031

0,5
0,1

(4,6)
(37,8)

2.641.718

71,5

675.947

30,7

290,8

408.425

11,1

510.791

23,2

(20,0)

3.692.593

100,0

2.199.203

100,0

67,9
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ATIVO
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia apresentou um aumento do ativo de 67,9% ou R$1.493,4
milhões em relação a 31 de dezembro de 2019.
Ativo circulante
Em 30 de setembro de 2020, o ativo circulante da Companhia aumentou 153,3% ou R$304,3 milhões,
passando de R$198,5 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$502,8 milhões em 30 de
setembro de 2020. Esse aumento ocorreu principalmente devido a:
•

O caixa e equivalentes de caixa aumentou em R$282,5 milhões ou 1.243,0%, alcançando
R$305,2 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$22,7 milhões em 31 de
dezembro de 2019. Esse aumento deu-se majoritariamente pelas atividades de
financiamento da Companhia que totalizaram R$433,2 milhões no ano com destaque para
as captações de debêntures incorridas no período de 9 (nove) meses findo em 30 de
setembro de 2020.

•

As contas a receber de clientes da Companhia aumentaram em R$11,5 milhões ou 7,3%,
alcançando R$168,9 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$157,3 milhões
em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento deu-se, principalmente, pelo aumento na carteira
de alunos, como as aquisições da Braz Cubas e do Grupo Positivo, no período de 9 (nove)
meses findo em 30 de setembro de 2020.

•

O grupo de outros créditos aumentou em R$8,5 milhões ou 67,4% quando comparado com
31 de dezembro de 2019, onde os principais impactos estão atrelados a realização de
despesas antecipadas como o recebimento de contas a receber pela venda de ativos fixos.

Ativo Não Circulante
Em 30 de setembro de 2020, o ativo não-circulante da Companhia aumentou 59,4% ou R$1.189,1
milhões, passando de R$2.000,7 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$3.189,8 milhões em
30 de setembro de 2020. Esse aumento ocorreu principalmente devido a:
•

o grupo de Direito de uso, com impacto de R$140,2 milhões oriundo dos contratos já
existentes na data da aquisição sobre as adquiridas Braz Cubas e grupo Positivo, como
também damos ênfase aos novos contratos assumidos pela Companhia durante o período,
o que perfaz o montante de R$349,2 milhões;

•

intangível líquido, que demonstra um crescimento significativo de 77,6% ou R$758,3 milhões,
quando avaliada a movimentação entre os períodos, com seus principais fatores atrelados
ao ágio incorrido nas aquisições, bem como pela alocação dos ativos identificados nas
combinações de negócios supracitadas.

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia apresentou um aumento em seus passivos e patrimônio
líquido de 67,9% ou R$1.493,4 milhões em relação a 31 de dezembro de 2019. Esse aumento
ocorreu principalmente, aos fatores descritos abaixo.
Passivo Circulante
Em 30 de setembro de 2020, o passivo circulante da Companhia diminuiu 36,5% ou R$370,0 milhões,
passando de R$1.012,5 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$642,5 milhões em 30 de
setembro de 2020. Essa variação deu-se em decorrência principalmente da:
•

Empréstimos e financiamentos demonstram um aumento de R$32 milhões frente as
captações de Cédula de Crédito bancários, captados no exercício corrente;

•

As debêntures a pagar apresentam uma redução de R$584,0 milhões, cujo principal impacto
está atrelado a segregação entre o curto e longo prazo, fato este permitido a partir do período
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findo em 30 de junho de 2020, em que a Companhia obteve a renúncia (waiver) dos credores
a esse direito advindo do não atingimento dos índices estabelecidos em cada emissão;
•

Aumento das obrigações trabalhistas no valor de R$99 milhões, principalmente impactadas
pelas provisões com férias e 13º salário a serem cumpridas no encerramento do exercício; e

•

Complemento de dividendos a pagar aos acionistas no montante de R$24,0 milhões,
conforme aprovado em Assembleia Geral, com isso aumento o total de obrigações para o
valor de R$54,0 milhões.

Passivo Não-Circulante
Em 30 de setembro de 2020, o passivo não-circulante da Companhia aumentou 290,8% ou
R$1.965,8 milhões, passando de R$675,9 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$2.641,7
milhões em 30 de setembro de 2020. Esse aumento ocorreu principalmente devido aos seguintes
fatores:
•

A rubrica de debêntures apresenta um aumento de R$1.143,8 milhões impactado pela
segregação entre curto e longo prazo, como já mencionado nos tópicos tratados no passivo
circulante, como também damos ênfase a 3ª e 4ª emissão de debêntures realizadas pela
controlada ACEF e pela 2º emissão de debêntures realizadas pela controlada SECID, onde
essas captações totalizaram o valor de R$706 milhões, no período de 9 (nove) meses findo
em 30 de setembro de 2020;

•

O grupo de passivo de arrendamento também trouxe um aumento no período que perfaz
R$361,9 milhões, o qual está atrelado as obrigações assumidas nas combinações de
negócios das adquiridas Braz Cubas e grupo Positivo, como também vale destacar os R$349
milhões assumidos nos novos contratos pactuados no período corrente; e

•

Por fim o grupo de obrigações por aquisição de participação societária demonstra um
aumento de R$270,7 milhões, onde os principais impactos correspondem a compra da Braz
Cubas com obrigação assumida de R$17,5 milhões e do grupo Positivo com complemento
das obrigações no valor de R$246,8 milhões.

Patrimônio Líquido
Em 30 de setembro de 2020, o patrimônio líquido da Companhia diminuiu 20,0%, passando de
R$510,8 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$408,4 milhões em 30 de setembro de 2020,
representando uma diminuição de R$102,4 milhões. Essa redução reflete principalmente o prejuízo
líquido no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, bem como dos dividendos
adicionais propostos conforme Assembleia Geral ocorrida em 31 de julho de 2020.
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COMPARAÇÃO ENTRE OS
DEZEMBRO DE 2018

SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS EM

(em R$ mil, exceto %)
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de
caixa
Aplicações Financeiras –
vinculadas
Contas a receber
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Ativo Não Circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Outros Créditos
Tributos Diferidos
Investimentos
Imobilizado, líquido
Direito de uso
Intangível, líquido
Total do ativo não
circulante
TOTAL DO ATIVO
Passivo Circulante
Empréstimos e
Financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações com partes
relacionadas
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar
Obrigações de
arrendamento mercantil
financeiro
Adiantamentos de
clientes
Passivo de arrendamento
Obrigações por aquisição
de participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e
financiamentos
Debêntures
Obrigações tributárias
Tributos diferidos
Provisão para demandas
judiciais
Obrigações de
arrendamento mercantil
financeiro
Passivo de arrendamento
Obrigação por aquisição
de participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo não
circulante
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e
patrimônio líquido

31

DE DEZEMBRO DE

2019

E EM

31

Em 31 de
dezembro de
2019

AV(%)

Em 31 de
dezembro de
2018

AV(%)

AH(%)

22.723

1,0

55.093

3,2

(58,8)

915

0,0

6.461

0,4

(85,8)

157.321
4.978
12.586
198.523

7,2
0,2
0,6
9,0

138.229
5.494
21.934
227.211

8,1
0,3
1,3
13,3

13,8
(9,4)
(42,6)
(12,6)

11.627
6.125
25.270
65.847
146
424.832
489.646
977.187
2.000.680

0,5
0,3
1,1
3,0
0,0
19,3
22,3
44,4
91,0

11.895
7.320
28.784
39.504
146
417.440
980.123
1.485.212

0,7
0,4
1,7
2,3
0,0
24,4
57,2
86,7

(2,3)
(16,3)
(12,2)
66,7
0,0
1,8
(0,3)
34,7

2.199.203

100,0

1.712.423

100,0

28,4

23.050

1,0

16.471

1,0

39,9

752.730
24.466
1.872

34,2
1,1
0,1

51.076
21.864
1.742

3,0
1,3
0,1

1373,7
11,9
7,5

80.623
27.286
30.006
-

3,7
1,2
1,4
-

72.220
32.316
28.520
1.282

4,2
1,9
1,7
0,1

11,6
(15,6)
5,2
(100,0)

17.907

0,8

13.161

0,8

36,1

45.826
5.643

2,1
0,3

19.598

1,1

(71,2)

722
2.334
1.012.465

0,0
0,1
46,0

842
1.089
260.181

0,0
0,1
15,2

(14,3)
114,3
289,1

22.292

1,0

42.925

2,5

(48,1)

34.033
1.000
28.023

1,5
0,0
1,3

742.606
40.239
1.962
23.319

43,4
2,3
0,1
1,4

(100,0)
(15,4)
(49,0)
20,2

-

-

27.096

1,6

(100,0)

467.785
108.109

21,3
4,9

107.621

6,3

0,5

11.674
3.031
675.947

0,5
0,1
30,7

12.276
12.792
1.010.836

0,7
0,7
59,0

(4,9)
(76,3)
(33,1)

510.791
2.199.203

23,2
100,0

441.406
1.712.423

25,8
100,0

15,7
28,4
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ATIVO
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou aumento do ativo de 28,4% ou R$486,8
milhões em relação a 31 de dezembro de 2018. Esse aumento ocorreu principalmente devido, aos
fatores descritos abaixo.
Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante da Companhia diminuiu 12,6% ou R$28,7 milhões,
passando de R$227,2 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$198,5 milhões em 31 de
dezembro de 2019. Essa variação ocorreu principalmente devido a:
•

caixa e equivalentes de caixa diminuíram em R$32,4 milhões ou 58,8%, alcançando R$22,7
milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$55,1 milhões em 31 de dezembro de
2018. Essa redução deu-se majoritariamente pelo caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento da Companhia que totalizaram R$107,5 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, principalmente, em decorrência das aquisições de ativos imobilizados e
do cumprimento de obrigações com o ex-acionistas das controladas adquiridas; bem como
pelo caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento no montante de R$253,4 milhões
no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, principalmente, em decorrência da liquidação
das obrigações de capital próprio e de terceiros. Por fim, para equalizar a redução de caixa
e equivalentes de caixa ocorrida no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, destacamos
que a Companhia gerou R$328,6 milhões de caixa em suas atividades operacionais;

•

contas a receber de clientes da Companhia aumentaram em R$19,1 milhões ou 13,8%,
alcançando R$157,3 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$138,2 milhões
em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento deu-se, principalmente, pelo aumento no valor
do ticket médio para os cursos de ensino presencial e EAD, bem como pela diminuição da
provisão para perda sobre títulos em atraso; e

•

outros créditos sofreram redução de R$9,3 milhões ou 42,6% quando comparado com 31 de
dezembro de 2018, onde os principais impactos estão atrelados a realização de
adiantamento a funcionários e o recebimento de contas a receber pela venda de ativos fixos.

Ativo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo não circulante da Companhia aumentou 34,7%, passando de
R$1.485,2 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$2.000,7 milhões em 31 de dezembro de
2019, representando aumento de R$515,5 milhões. Essa variação ocorreu principalmente devido a:
•

adoção do pronunciamento técnico CPC 06 (R2) / IFRS-16, que gerou um aumento de
R$489,6 milhões na rubrica de direito de uso; e

•

aumento dos tributos diferidos no valor de R$26,3 milhões, passando de um saldo de R$39,5
milhões em 31 de dezembro de 2018, para R$65,8 milhões em 31 de dezembro de 2019.

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou um aumento em seus passivos e patrimônio
líquido de 28,4% ou R$486,8 milhões em relação a 31 de dezembro de 2018. Esse aumento ocorreu
principalmente devido aos fatores descritos abaixo.
Passivo Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante da Companhia aumentou 289,1% ou R$752,3
milhões, passando de R$260,2 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$1.012,5 milhões 31 de
dezembro de 2019. Essa variação deu-se em decorrência principalmente de:
•

empréstimos, financiamentos em debêntures apresentam um aumento de R$708,2 milhões,
frente a 31 de dezembro de 2018, principalmente, em decorrência da reclassificação das
debêntures do não circulante para o circulante, uma vez que, até a data de divulgação das
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demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas
controladas ainda aguardavam a formalização pelos debenturistas, da exclusão dos efeitos
dos arrendamentos registrados em conexão com a adoção do CPC 06(R2)/IFRS 16 no
cálculo dos covenants, bem como dos pagamento de principal e juros no exercício findo em
31 de dezembro de 2019, que perfazem R$32,0 milhões a título de empréstimos e
financiamentos e R$100,1 milhões a título das debêntures, compensados pelos juros
variação cambial e monetárias ocorridas no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e
novas captações de empréstimos e financiamentos circulantes no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 no montante de R$12,8 milhões; e
•

durante o exercício de 2019, a Companhia e suas controladas reconheceram a adoção do
pronunciamento técnico CPC 06 (R2) / IFRS-16, que introduziu um modelo único de
contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários, gerando com
isso o reconhecimento de passivos de arrendamento no valor de R$45,8 milhões em 31 de
dezembro de 2019.

Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo não circulante da Companhia diminuiu 33,1% ou R$334,9
milhões, passando de R$1.010,8 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$675,9 milhões em 31
de dezembro de 2019. Essa variação deu-se em decorrência principalmente de:
•

empréstimos, financiamentos e debêntures apresentam diminuição de R$763,2 milhões,
devido a reclassificação das debêntures do não circulante para o circulante em decorrência
da não formalização de cumprimento dos covenants por parte dos debenturistas até 31 de
dezembro de 2019;

•

frente à adoção do CPC 06 (R2)/IFRS-16, foi reconhecido no grupo de passivo não circulante
o montante de R$467,8 milhões em 31 de dezembro de 2019, referente aos passivos de
arrendamento; e

•

redução do outras contas a pagar no valor de R$9,8 milhões, passando de um saldo de
R$12,8 milhões em 31 de dezembro de 2018, para R$3,0 milhões em 31 de dezembro de
2019.

Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia aumentou 15,7%, passando de
R$441,4 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$510,8 milhões em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$69,4 milhões Essa variação ocorreu devido principalmente ao
aumento pelo lucro líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, compensado (i) pelo
pagamento de dividendos adicionais propostos no montante de R$21,5 milhões e (ii) pelos
dividendos mínimos obrigatórios no montante de R$30,0 milhões.
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COMPARAÇÃO ENTRE OS SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017.
(em R$ mil, exceto %)
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de
caixa
Aplicações Financeiras vinculadas
Contas a receber
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Ativo Não Circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Outros Créditos
Tributos Diferidos
Investimentos
Imobilizado, líquido
Intangível, líquido
Total do ativo não
circulante
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
Passivo Circulante
Empréstimos e
Financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Obrigações com partes
relacionadas
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar
Obrigações de
arrendamento mercantil
financeiro
Adiantamentos de
clientes
Obrigações por aquisição
de participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e
financiamentos
Debêntures
Obrigações tributárias
Tributos diferidos
Provisão para demandas
judiciais
Obrigações de
arrendamento mercantil
financeiro
Obrigação por aquisição
de participações societárias
Receita diferida
Outras contas a pagar
Total do passivo não
circulante
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e
patrimônio líquido

Em 31 de
dezembro de
2018

AV(%)

Em 31 de
dezembro de
2017

AV(%)

AH(%)

55.093

3,2

76.410

8,8

(27,9)

6.461

0,4

-

-

-

138.229
5.494
21.934
227.211

8,1
0,3
1,3
13,3

125.968
4.328
14.423
221.129

14,4
0,5
1,7
25,3

9,7
26,9
52,1
2,8

11.895
7.320
28.784
39.504
146
417.440
980.123
1.485.212

0,7
0,4
1,7
2,3
0,0
24,4
57,2
86,7

1.075
14.438
19.600
14.988
122
173.626
428.033
651.882

0,1
1,7
2,2
1,7
0,0
19,9
49,0
74,7

1006,5
(49,3)
46,9
163,6
19,7
140,4
129,0
127,8

1.712.423

100,0

873.011

100,0

96,2

16.471

1,0

54.823

6,3

(70,0)

51.076
21.864
1.742

3,0
1,3
0,1

39.451
16.608
1.749

4,5
1,9
0,2

29,5
31,6
(0,4)

72.220
32.316
28.520
1.282

4,2
1,9
1,7
0,1

44.495
24.880
22.354
1.282

5,1
2,8
2,6
0,1

62,3
29,9
27,6
0,0

13.161

0,8

15.216

1,7

(13,5)

19.598

1,1

3.015

0,3

550,0

842
1.089
260.181

0,0
0,1
15,2

842
696
225.411

0,1
0,1
25,8

0,0
56,5
15,4

42.925

2,5

3.371

0,4

1.173,4

742.606
40.239
1.962
23.319

43,4
2,3
0,1
1,4

152.204
27.743
1.308
22.483

17,4
3,2
0,1
2,6

387,9
45,0
50,0
3,7

27.096

1,6

28.658

(5,5)
3,3

107.621

6,3

5.000

0,6

2.052,4

12.276
12.792
1.010.836

0,7
0,7
59,0

12.998
8.355
262.120

1,5
1,0
30,0

(5,6)
53,1
285,6

441.406
1.712.423

25,8
100,0

385.480
873.011

44,2
100,0

14,5
96,2
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ATIVO
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou aumento do ativo de 96,2% ou R$839,4
milhões em relação a 31 de dezembro de 2017. Esse aumento ocorreu principalmente devido aos
fatores descritos abaixo.
Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante da Companhia aumentou 2,8% ou R$6,1 milhões,
passando de R$221,1 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$227,2 milhões em 31 de
dezembro de 2018. Essa variação líquida ocorreu principalmente pelos seguintes temas:
•

caixa e equivalentes de caixa diminuíram em R$21,3 milhões ou 27,9%, alcançando R$55,1
milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$76,4 milhões em 31 de dezembro de
2017. Essa redução deu-se majoritariamente pelas atividades de investimento da Companhia
que totalizaram um caixa aplicado de R$634,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, com destaque para os efeitos de combinação de negócios do Grupo Veritas e do
Grupo UNIPÊ, bem como o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento de
R$460,8 milhões, com destaque para a emissão de novas debêntures. Por fim para equalizar
a redução de caixa e equivalentes de caixa ocorrida no ano, destacamos que a Companhia
e suas controladas geraram R$152,4 milhões de caixa em suas atividades operacionais;

•

e 31 de dezembro de 2018, a Companhia mantinha R$6,5 milhões em aplicações financeiras
- vinculadas, para garantir empréstimos bancários vigentes no período;

•

as contas a receber de clientes da Companhia aumentaram em R$12,2 milhões ou 9,7%,
alcançando R$138,2 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$126,0 milhões
em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento deu-se, principalmente, ao contas a receber das
adquiridas do Grupo Veritas e do Grupo UNIPÊ;

•

outros créditos aumentaram em R$7,5 milhões ou 52,1% quando comparado com 31 de
dezembro de 2017, onde os principais impactos estão relacionados ao reconhecimento de
adiantamento a fornecedores e de garantias a receber de ex-acionistas sobre as
contingências oriundas da combinação de negócios.

Ativo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo não circulante da Companhia aumentou 127,8%, passando de
R$651,9 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$1.485,2 milhões em 31 de dezembro de 2018,
representando uma variação de R$833,3 milhões. Essa variação ocorreu principalmente devido a:
•

aumento dos tributos diferidos no valor de R$24,5 milhões, passando de um saldo de R$15,0
milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$39,5 milhões em 31 de dezembro de 2018.

•

aumento do imobilizado líquido no valor de R$243,8 milhões, passando de um saldo de
R$173,6 milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$417,4 milhões em 31 de dezembro
de 2018. Este aumento deve-se, principalmente, pelos ativos adquiridos em conexão com a
aquisição do Grupo UNIPÊ;

•

aumento do intangível, líquido no valor de R$552,1 milhões, passando de um saldo de
R$428,0 milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$980,1 milhões em 31 de dezembro
de 2018. Este aumento deve-se, principalmente, ao ágio incorrido nas aquisições, bem como
pela alocação dos ativos intangíveis identificados nas combinações de negócios dos Grupos
Veritas e UNIPÊ.

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou um aumento em seus passivos e patrimônio
líquido de 96,2% ou R$839,4 milhões em relação a 31 de dezembro de 2017. Esse aumento ocorreu
principalmente devido aos fatores descritos abaixo.
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Passivo Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o passivo circulante da Companhia aumentou 15,4% ou R$34,8
milhões, passando de R$225,4 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$260,2 milhões em 31
de dezembro de 2018. Essa variação deu-se em decorrência principalmente de:
•

empréstimos e financiamentos tiveram uma redução de R$38,4 milhões quando comparado
com 31 de dezembro de 2017, pois a Companhia realizou no exercício de 2018 a quitação
de linhas de crédito voltados à capital de giro e pagamento do principal e juros de suas
debêntures;

•

durante os meses de agosto e setembro de 2018, as controladas SECID – Sociedade
Educacional Cidade de São Paulo S.A. e ACEF S.A. realizaram a 1ª e 2ª emissão de
debêntures, respectivamente. A controlada SECID – Sociedade Educacional Cidade de São
Paulo S.A. emitiu 330 mil debêntures pelo valor de R$330 milhões e a controlada ACEF S.A.
emitiu 300 mil debêntures pelo valor de R$300 milhões. Tais captações impactaram em um
acréscimo de R$11,6 milhões no grupo circulante;

•

aumento das obrigações trabalhistas no valor de R$27,7 milhões, passando de um saldo de
R$44,5 milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$72,2 milhões em 31 de dezembro de
2018, este aumento deve-se principalmente em razão das provisões para férias e encargos
no exercício de 2018 reconhecidos nas adquiridas Grupo Veritas e Grupo UNIPÊ;

•

aumento das obrigações tributárias no valor de R$7,4 milhões, passando de um saldo de
R$24,9 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$32,3 milhões em 31 de dezembro de
2018 e, este aumento deve-se principalmente em razão dos parcelamentos federais (PERT)
da controlada UNIPÊ.

•

como reflexo das combinações de negócios ocorridas no exercício findo em 31 de dezembro
de 2018 (Grupos UNIPÊ e Veritas), a Companhia e suas controladas reconheceram um
acréscimo de R$16,6 milhões ou 550,0% de aumento das obrigações por aquisição de
participação societária.

Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o passivo não circulante da Companhia aumentou 285,6% ou R$748,7
milhões, passando de R$262,1 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$1.010,8 milhões em 31
de dezembro de 2018. Essa variação deu-se em decorrência principalmente de:
•

empréstimos e financiamentos aumentaram em R$39,6 milhões, devido a captação de linhas
de créditos para o giro das atividades operacionais;

•

as debêntures, por sua vez tiveram um acréscimo de R$590,4 milhões, principalmente, pelas
captações ocorridas em 2018, como já esclarecido no grupo de curto prazo; e

•

o grupo de obrigações por aquisição de participação societária teve um acréscimo de
R$102,6 milhões vinculado a aquisição do Grupo Veritas e Grupo UNIPÊ.

Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia aumentou 14,5%, passando de
R$385,5 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$441,4 milhões em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$55,9 milhões. Essa variação ocorreu devido principalmente ao
aumento de lucro líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, compensado (i) pelo
pagamento de dividendos adicionais propostos no montante de R$17,6 milhões, (ii) pelos dividendos
mínimos obrigatórios no montante de R$28,5 milhões e (iii) pelo efeito adoção do IFRS 9 Instrumentos Financeiros no montante de R$15,8 milhões.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
COMPARAÇÃO ENTRE OS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE
SETEMBRO DE 2020 E 2019
(em R$ mil, exceto %)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento
Aumento (decréscimo) líquido no caixa e equivalentes
de caixa

9 (NOVE)

MESES FINDOS EM

30

Período de nove
meses findo em 30
de setembro de
2020
213.118
(361.756)

Período de nove
meses findo em
30 de setembro
2019
267.552
(81.045)

431.094

(212.851)

(302,5)

282.456

(26.344)

(1.172,2)

DE

AH (%)
(20,3)
346,4

Atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou uma diminuição de R$54,4 milhões
ou 20,3% no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado ao mesmo
período de 2019, passando de um caixa gerado de R$267,6 milhões no período de 9 (nove) meses
findo em 30 de setembro de 2019, para uma geração de R$213,1 milhões no período de 9 (nove)
meses findo em 30 de setembro de 2020.
Essa variação deu-se, principalmente, pelos impactos da pandemia (COVID-19), onde a Companhia
apresenta aumento da sua carteira de contas a receber em R$99,3 milhões quando comparado com
o mesmo período do ano anterior. Também destacamos os decréscimos assumidos com os
fornecedores em R$26,4 milhões no período de novo meses findo em 30 de setembro de 2020.
Atividades de investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos apresentou um aumento de R$280,7
milhões ou 346,4% no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado ao
mesmo período de 2019, passando de R$81,0 milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30
de setembro de 2019 para R$361,8 milhões no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro
de 2020.
Essa variação deu-se, principalmente pelos valores desembolsados a título de aquisição da Braz
Cubas e Positivo que perfazem o montante de R$327,7 milhões, como também chamamos a atenção
para a redução de gastos com CAPEX, que demonstra uma redução de gastos no valor de R$32,4
milhões, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior.
Atividades de financiamentos
O caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades de financiamentos apresentou um aumento
de R$643,9 milhões ou 302,5% no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020,
comparado ao mesmo período de 2019, passando de um caixa usado de R$212,9 milhões no período
de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2019, para uma geração de R$431,1 milhões no
período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020.
Essa variação deu-se, principalmente, pelas captações de empréstimos, financiamentos e
debêntures incorridas no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020, que perfazem
o montante de R$761 milhões, como também damos destaque as liquidações de arrendamento e
debêntures incorridas no período de 30 de setembro de 2020, que apresenta um saldo de R$228,3
milhões a maior quando comparado com o período findo de 30 de setembro de 2019.
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COMPARAÇÃO ENTRE OS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E
2018

(em R$ mil, exceto %)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de financiamento

Exercício findo em
31 de dezembro de
2019
328.585

Exercício findo em
31 de dezembro de
2018
152.382

AH (%)

(107.528)

(634.529)

(83,1)

(253.427)

460.830

(155,0)

115,6

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, houve uma diminuição no saldo de caixa e
equivalentes de caixa da Companhia de R$32,4 milhões, comparado a uma redução no caixa e
equivalentes de caixa de R$21,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou um aumento de R$176,2 milhões
ou 115,6% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 comparado ao exercício social de
2018, passando de R$152,4 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para
R$328,6 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência do incremento dos resultados em conexão as
aquisições do Grupo Veritas e Grupo UNIPÊ ocorridas durante o ano de 2018.
Atividades de investimento
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou uma redução de R$527,0 milhões
ou 83,1% no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 comparado ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, passando de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento de R$634,5
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 para um caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento de R$107,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Essa redução deu-se, principalmente, em decorrência dos desembolsos realizados (líquido de caixa
adquirido) pela Companhia em 2018 que totalizaram R$539,6 milhões para a aquisição do Grupo
Veritas e UNIPÊ. Vale ainda frisar que no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia
investiu R$92,7 milhões, em aquisição de imobilizado e intangível, principalmente na reforma e
construção de unidades, como o campus Santo Amaro e Centro Educacional do Distrito Federal –
UDF, para sustentar o crescimento dos próximos anos e investimentos em produção de materiais
EAD, como elaboração de conteúdo disciplinar e vídeo aula, bem como investimentos em licenças
de softwares para utilização das operações.
Atividades de financiamento
O caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento apresentou uma variação
de R$714,2 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 quando comparado ao
exercício social de 2018, passando de um caixa líquido gerado nas atividades de financiamento de
R$460,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 para um caixa líquido aplicado nas
atividades de financiamento de R$253,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Essa variação deu-se, principalmente, em decorrência dos recursos que foram obtidos no exercício
findo em 31 de dezembro de 2018, com a emissão de debêntures e geração de recursos líquidos ao
caixa da Companhia no valor de R$627,7 milhões, como também destacamos que no exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 a Companhia desembolsou R$100,1 milhões a título de cumprimento
de suas debêntures.
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COMPARAÇÃO ENTRE OS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2018 E 2017
(em R$ mil, exceto %)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de financiamento

Exercício findo em
31 de dezembro de
2018
152.382

Exercício findo em
31 de dezembro de
2017
165.966

(634.529)

(39.778)

1.495,2

460.830

(93.656)

(592,0)

AH (%)
(8,2)

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, houve uma diminuição no saldo de caixa e
equivalentes de caixa da Companhia de R$21,3 milhões, comparado a um aumento no saldo de
caixa e equivalentes de caixa no exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
Atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou uma diminuição de R$13,6 milhões
ou 8,2% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 comparado ao exercício findo em 31
de dezembro de 2017, passando de R$166,0 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017 para R$152,4 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
Essa redução deu-se, principalmente, em decorrência do impacto líquido referente ao acréscimo no
volume de contas a receber, outros créditos e pagamento de imposto de renda e contribuição social
e a diminuição no volume de mensalidades antecipadas no exercício de 2018 comparado a 2017,
compensados pelo acréscimo no lucro líquido do exercício ajustado pelos efeitos que não afetam o
caixa.
Atividades de investimento
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou um aumento de R$594,7 milhões
ou 1.495,2%, no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 comparado ao exercício findo em 31
de dezembro de 2017, passando de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento de R$39,8
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 para um caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento de R$634,5 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência dos desembolsos a título das combinações
de negócios do Grupo Veritas e do Grupo UNIPÊ que, se somadas, totalizam o desembolso (líquido
de caixa adquirido) de R$539,6 milhões, como parte da estratégia de crescimento inorgânico.
Ainda em 2018, a Companhia investiu R$52,8 milhões, em aquisição de imobilizado e intangível,
principalmente em reformas e construção de unidades, como o campus Paulista, para sustentar o
crescimento dos próximos anos e investimentos em produção de materiais EAD, com elaboração de
conteúdo disciplinar e vídeo aula, bem como investimento em licenças e softwares para utilização
em nossas operações
Atividades de financiamento
O caixa líquido das atividades de financiamento apresentou uma variação de R$554,5 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 quando comparado ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2017, passando de um caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento de
R$93,7 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 para um caixa líquido gerado
pelas atividades de financiamento de R$460,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de
2018.
Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência das captações de debêntures, que liquidas
dos pagamentos efetuados no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 perfazem entradas de
recursos no valor de R$572,4 milhões na liquidez corrente da Companhia.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
(a)

resultados das operações da Companhia

(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Os Diretores da Companhia entendem que a principal receita da Companhia é proveniente da
prestação de serviços educacionais, na modalidade presencial e a distância, com vestibulares,
matrículas e mensalidades dos cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos e tecnólogos,
livres e do ensino básico, receita as quais são diretamente afetadas por inúmeros fatores, incluindo
aspectos macroeconômicos como a atividade econômica do país e a taxa de desemprego da
população.
Altas taxas de desemprego, assim como baixo crescimento do PIB ou contração do PIB possuem
um impacto direto no poder de compra da população brasileira e afetam diretamente o setor
educacional, geralmente causando aumentos nas taxas de inadimplência, evasão estudantil e
diminuições em novas matrículas, podendo afetar negativamente nossos resultados. Durante o
período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, o PIB contraiu 5,9% e é esperado que
seja observada uma contração também para o restante de 2020, como resultado dos impactos
econômicos da pandemia de COVID-19. Uma prolongada retração da atividade econômica no Brasil
pode reduzir a demanda pelos serviços da Companhia, o que pode afetar negativamente os seus
resultados operacionais.
A tabela abaixo apresenta a receita líquida da Companhia para os períodos de 9 (nove) meses findos
em 30 de setembro de 2020 e 2019, bem como para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017:
(em
R$
exceto %)

mil,

Período de nove meses findo em 30
de setembro de
2020
%
2019
%

Exercício social findo em 31 de dezembro de

%
2018
%
2017
%
Receita Bruta
Cursos
de
2.618.770 196,7 2.042.431 184,1 2.715.717 184,2 2.200.812 175,3 1.697.759 168,7
Graduação
Cursos de Pós
101.996
7,7
86.335
7,8
115.183
7,8
95.016
7,6
99.333
9,9
Graduação
Cursos Técnicos
32.228
2,4
35.392
3,2
40.932
2,8
45.113
3,6
45.912
4,6
e colégio
Outras receitas
4.768
0,4
11.058
1,0
13.808
0,9
8.381
0,7
5.904
0,6
Deduções
de
receita bruta
Bolsa de Estudos
e
descontos (1.327.398) (99,7) (991.718) (89,4) (1.316.403) (89,3) (1.005.185) (80,1) (771.715) (76,7)
concedidos
Devoluções de
(54.211)
(4,1)
(36.856)
(3,3)
(45.637)
(3,1)
(48.423)
(3,9)
(40.173)
(4,0)
mensalidades
Tributos
(44.707)
(3,4)
(37.216)
(3,4)
(49.351)
(3,3)
(40.448)
(3,2)
(30.647)
(3,0)
Receita Líquida
1.331.446 100,0 1.109.426 100,0 1.474.249 100,0 1.255.266 100,0 1.006.373 100,0

(ii)

2019

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os resultados das operações da Companhia no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro
de 2020 foram e continuarão a ser influenciados pelos seguintes principais fatores: (i) aquisição da
Braz Cubas e Universidade Positivo; e (ii) aumento do endividamento para custeio das duas
aquisições realizadas no exercício corrente.
(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Os Diretores afirmam que as receitas da Companhia são impactadas principalmente pela inflação
que afeta as mensalidades, considerando que historicamente o percentual médio de seu reajuste é
calculado com base nos principais índices de inflação do setor e observando o disposto na Lei
nº 9.870, de 23 de novembro de 1999.
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Outros fatores relevantes e determinantes para variação da receita da Companhia pode ser atribuída
a (i) aumento ou redução do número de alunos matriculados; e (ii) ao lançamento do portfólio de
cursos presenciais de graduação, pós-graduação e extensão ou dos cursos ofertados na modalidade
a distância dos polos de educação a distância.
(c)
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia,
quando relevante
Os Diretores da Companhia destacam que os resultados da Companhia podem ser afetados pela
inflação, tendo em vista que as receitas da Companhia bem como os custos e despesas operacionais
são incorridos em reais e estão, direta ou indiretamente, indexados aos índices de inflação como
IGP-M e IPCA.
Taxas de inflação costumam ser usadas como referência para negociações com sindicatos de
acordos ou convenções coletivas que determinam reajustes salariais, afetando diretamente as
despesas de pessoal da Companhia.
Além disso, as mensalidades da Companhia são regidas pela Lei Nº 9.870/99, que estabelece que
as instituições de ensino apenas podem reajustar suas mensalidades de acordo com uma fórmula
que, dentre outros fatores, leva em consideração variações nas despesas de pessoal e operacionais
que são afetadas pela inflação, conforme mencionado acima.
Diante disso, considerando que o aumento dos custos e despesas são compensados pelo aumento
proporcional das mensalidades cobradas dos clientes da Companhia, os Diretores da Companhia
acreditam que a inflação teve impacto nos resultados da Companhia. Os Diretores, no entanto, não
podem prever se a Companhia será capaz de repassar o aumento dos custos para seus clientes no
futuro.
Os Diretores da Companhia destacam ainda que os resultados da Companhia poderão ser
impactados em decorrência de variações da taxa de juros (CDI). Entretanto, variações na taxa de
câmbio ainda não impactaram de forma relevante o resultado financeiro da Companhia, pois a
Companhia não possui dívidas ou valores a receber em moeda estrangeira, além de nenhum dos
seus custos terem sido atrelados em moeda estrangeira.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
(a)

introdução ou alienação de segmento operacional

Os Diretores da Companhia informam que não houve no último exercício social, a introdução ou
alienação de qualquer segmento operacional da Companhia. Adicionalmente, em função da
concentração de suas atividades, substancialmente, na atividade de ensino superior, a Companhia
está organizada e é gerenciada e monitorada em uma única unidade de negócio.
(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Aquisições
Sociedade Educacional Braz Cubas
A Companhia, no dia 06 de fevereiro de 2020, concluiu a aquisição da Sociedade Educacional Braz
Cubas Ltda., sociedade mantenedora do Centro Universitário Braz Cubas (“Braz Cubas”), pela
controlada ACEF S.A., cujas condições precedentes foram atendidas e controle integral da
sociedade foi transferido para a Companhia.
O valor total da aquisição foi de R$160.0milhões conforme contrato de compra e venda firmado entre
as partes. Com base no referido contrato, a forma de pagamento do montante de R$ 160.0 milhões
se deu da seguinte forma; (i) R$ 142,5 milhões pagos em dinheiro na data de celebração do contrato;
(ii) R$ 7,5 milhões retidos até 20 de fevereiro de 2025; e (iii) R$10,0 milhões retidos até 20 de
fevereiro de 2026. As parcelas retidas estão condicionadas à existência, até as datas de retenção,
de perdas indenizáveis pela Companhia, cujo valor será abatido do montante retido. Para o
pagamento desta aquisição foram emitidas debêntures. Para maiores informações sobre os
contratos financeiros, vide item 10.1.f deste Formulário de Referência.
Conforme requerimentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis “CPC 15 (R1)/IFRS 3 –
Combinações de Negócios”, a Companhia está providenciando o Laudo de identificação para os
ativos tangíveis e intangíveis na aquisição da Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda., por meio de
empresa independente.
A aquisição foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor (“CADE”), em 22
de novembro de 2019, por meio do ato de concentração nº 08700.005225/2019-95.
Universidade Positivo e da Faculdade Positivo Londrina
No dia 4 de março de 2020 foi concluída a aquisição da Centro de Estudos Superiores Positivos
Ltda., sociedade mantenedora da Universidade Positivo e da CESA – Complexo de Ensino Superior
Arthur Thomas Ltda., sociedade mantenedora da Faculdade Positivo Londrina, pela SECID –
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A., cujas condições precedentes foram atendidas e
controle integral do Grupo Positivo foi transferido para a Companhia.
O valor total da aquisição foi de R$ 558,5 milhões conforme contrato de compra e venda firmado
entre as partes. Com base no referido contrato, a forma de pagamento do montante de R$ 558,5
milhões se deu da seguinte forma; (i) R$ 311,6 milhões pago em uma única parcela à vista; (ii) R$
40,0 milhões retidos até 4 de agosto de 2022; (iii) R$ 40,0 milhões retidos até 4 de março de 2024;
e (iv) R$ 166,8 milhões retidos até 11 de fevereiro de 2028. As parcelas retidas estão condicionadas
à existência, até as datas de retenção, de perdas indenizáveis pela Companhia, cujo valor será
abatido do montante retido.
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Conforme requerimentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis “CPC 15 (R1)/IFRS 3 –
Combinações de Negócios”, a Companhia está providenciando o Laudo de identificação para os
ativos tangíveis e intangíveis na aquisição do Grupo Positivo, por meio de empresa independente.
A aquisição foi aprovada sem restrições pelo CADE, em 11 de fevereiro de 2020, por meio do ato de
concentração nº 08700.000078/2020-09.
(c)

eventos ou operações não usuais

Os Diretores da Companhia informam que não houve no último exercício social, quaisquer eventos
ou operações não usuais com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado ou se
espera que venham causar efeito relevante nas demonstrações financeiras ou resultados da
Companhia.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia realizou a adoção de novas
normas contábeis, sendo:
Adoção inicial do CPC 06 R2/IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil
O CPC06 (R2)/IFRS 16 introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos nas
demonstrações financeiras de arrendatários. Como resultado, a Companhia, como arrendatária,
reconheceu os ativos de direito de uso que representam seus direitos de utilizar os ativos subjacentes
e os passivos de arrendamento que representam sua obrigação de efetuar pagamentos de
arrendamento.
A Companhia classificava anteriormente arrendamentos operacionais ou financeiros com base em
sua avaliação sobre se o arrendamento transferia ou não substancialmente todos os riscos e
benefícios da propriedade. De acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16, a Companhia reconhece os
ativos de direito de uso e os passivos de arrendamento para a maioria dos arrendamentos, ou seja,
esses arrendamentos são registrados no balanço patrimonial. Vide maiores detalhes sobre os efeitos
de adoção desta norma no tópico seguinte “(b) efeitos significativos das alterações em práticas
contábeis” e nota explicativa 2.21 das demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019.
ICPC 22/IFRIC 23 Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro
A Interpretação trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os tratamentos
tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da CPC 32/IAS 12 tributos sobre o lucro e não
se aplica a tributos fora do âmbito da CPC 32/IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos
referentes a juros e multas associados a tratamentos tributários incertos.
A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a entidade considera tratamentos
tributários incertos separadamente; (ii) as suposições que a entidade faz em relação ao exame dos
tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como a entidade determina o lucro real (prejuízo
fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e
alíquotas de imposto; (iv) como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias.
A Companhia deve determinar se considera cada tratamento tributário incerto separadamente ou em
conjunto com um ou mais tratamentos fiscais incertos. Deve-se seguir a abordagem que melhor
prevê a resolução da incerteza.
O CPC 32/IAS 12 especifica requisitos para tributos correntes e tributos diferidos ativos e passivos.
A Companhia deve aplicar os requisitos do CPC 32/IAS 12 com base na legislação tributária
aplicável. Contudo, pode não estar claro como a legislação tributária se aplica a determinada
transação. A aceitação de determinado tratamento tributário, de acordo com a legislação fiscal, pode
não ser conhecida até que a respectiva autoridade fiscal ou tribunal tome uma decisão no futuro.
Consequentemente, a contestação ou o exame de determinado tratamento fiscal pela autoridade
fiscal pode afetar a contabilização do tributo corrente ou diferido ativo ou passivo da entidade.
Na avaliação da Companhia, não houve impacto significativo em decorrência desta interpretação,
uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o
lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais.
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia realizou a adoção de
novas normas contábeis, sendo:
IFRS 15 – Receita de contrato com clientes
Essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da
receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é
reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio
de controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. O IFRS 15 entrou em vigor em 1º de janeiro
de 2018 e substituiu a IAS 11/CPC17 - "Contratos de Construção", IAS 18/CPC 30 - "Receitas" e
correspondentes interpretações.
A Administração avaliou a nova norma e não identificou impactos nas demonstrações financeiras,
considerando a natureza de suas principais transações financeiras. Foram analisados diversos contratos de
prestação de serviço, identificando todos os direitos de cada parte, assim como as obrigações, termos de
pagamento e tipos de serviços ou produtos em cada contrato individual. Com base nessas análises, a
Companhia entendeu que não existem impactos adicionais na adoção do IFRS 15.
IFRS 9 – Instrumento Financeiro
Aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A versão
completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência para 1º de janeiro de 2018, e
substitui a orientação no IAS 39/CPC38, que diz respeito à classificação e à mensuração de
instrumentos financeiros. As principais alterações que o IFRS 9 traz são: (i) novos critérios de
classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de
perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii)
flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
Após a análise da nova Norma contábil, a Companhia passou a adotar a Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa (PCLD), de forma a refletir a perda esperada do contas a receber de acordo
com a inadimplência dos últimos 12 meses por aluno, por título e para cada faixa de vencimento,
exceto para os créditos educativos oriundos de programas do governo federal (FIES). Os efeitos da
adoção inicial do IFRS 9 em 1º. de janeiro de 2018 foram de R$ 15,8 milhões. Até o exercício findo
em 31 de dezembro de 2017, a Companhia provisionava sua PCLD considerando 100% da
inadimplência a partir de 180 dias. Vide detalhes sobre os efeitos de adoção desta norma no tópico
seguinte “(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis” e nas notas explicativas de
nossas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
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(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Adoção inicial do CPC 06 R2/IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil
Os quadros abaixo demonstram os efeitos patrimoniais da adoção inicial em 1º de janeiro de 2019:
Em R$ mil

Consolidado
Ajuste
adoção inicial

Saldo
anterior
Descrição

Saldo
adoção
IFRS-16

após

Ativo
Circulante
Total ativo circulante
Tributos diferidos
Direito de uso
Demais ativos
Total do ativo não circulante
Total do ativo

227.211
39.504
1.445.708
1.485.212
1.712.423

496.458
(29.765)
466.693
466.693

227.211
39.504
496.458
1.415.943
1.951.905
2.179.116

Passivo
Circulante
Passivo de arrendamento
Demais passivos
Total passivo circulante
Passivo de arrendamento
Demais passivos
Total do passivo não circulante
Patrimônio Líquido
Total do passivo e Patrimônio líquido

260.181
260.181
1.010.836
1.010.836
441.406
1.712.423

31.695
(1.282)
30.413
463.376
(27.096)
436.280
466.693

31.695
258.899
290.594
463.376
983.740
1.447.116
441.406
2.179.116

IFRS 9 – Instrumento Financeiro
Classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros
O CPC48/IFRS 9 contém uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros
que contém três principais categorias de classificação: mensurados ao custo amortizado, ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado
(“VJR”). A norma elimina as categorias existentes no IAS 39 de mantidos até o vencimento, mantidos
para negociação, empréstimos e recebíveis, e disponível para venda.
Essa alteração não gerou quaisquer impactos retrospectivos na mensuração de ativos financeiros
da Companhia.
A Companhia e suas controladas avaliaram a classificação e mensuração dos ativos e passivos
financeiros em 1º de janeiro de 2018:
Saldo
Contábil
R$ mil
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outros créditos
Passivos financeiros
Fornecedores
Partes relacionadas
Empréstimos
financiamentos

76.410
127.043
34.023
16.608
1.749

e

Debêntures
Obrigações por aquisição de
participações societárias

58.194
191.655
8.015

Classificação anterior
(CPC 38/IAS 39)

Classificação atual
(CPC 48/IFRS 9)

Valor justo por meio de resultado
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis

Valor justo por meio de resultado
Custo amortizado
Custo amortizado

Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado

Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
Passivos mensurados
amortizado
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Novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas,
em substituição ao modelo atual de perdas incorridas.
A Companhia adotou a nova prática a partir de 1º de janeiro de 2018 e não fará reapresentação de
informações comparativas, como permitido pela norma. Abaixo demonstramos a reconciliação dos
novos saldos patrimoniais consolidados relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e o
saldo de abertura, em 1º de janeiro de 2018, afetados pela nova norma:

Consolidado (em R$ mil)
Ativo circulante

Demonstrações
financeiras em
Demonstrações
31/12/2017
financeiras em
Efeitos
31/12/2017
reapresentação (reapresentado)
226.760
(5.631)
221.129

Adoção
inicial do Demonstrações
financeiras em
CPC
01/01/2018
48/IFRS-9
(20.617)
200.512

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Tributos a recuperar
Outros créditos
Ativo não circulante
Total do ativo

76.410
125.968
7.541
16.841
634.476
861.236

(3.213)
(2.418)
17.406
11.775

76.410
125.968
4.328
14.423
651.882
873.011

(20.617)
4.836
(15.781)

76.410
105.351
4.328
14.423
656.718
857.230

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo

223.580
259.860
377.796
861.236

1.831
2.260
7.684
11.775

225.411
262.120
385.480
873.011

(15.781)
(15.781)

225.411
262.120
369.699
857.230

A Companhia realizou uma avaliação de impacto detalhada dos três aspectos da CPC 48/IFRS 9
mencionados acima e devido à natureza não garantida dos seus recebíveis, a provisão para
devedores duvidosos aumentou R$13,8 milhões em decorrência da aplicação da perda esperada de
crédito. Adicionalmente, foi convertido o montante de R$2,0 milhões como reserva de lucros à
disposição da assembleia geral oriundo do efeito de ajustes realizados pela Administração e que
tinham como origem o impacto da adoção do IFRS 9. Os efeitos somados totalizam R$15,8 milhões.
(c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas e ênfases presentes no relatório de revisão do auditor independente referente
ao período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2020 e no relatório de auditoria referente
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
O relatório de auditoria referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, contém a seguinte ênfase:
“Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Em 1º. de abril de 2019 e 23 de março de 2018, emitimos relatórios de auditoria sem modificação
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente, que ora estão sendo
reapresentadas. Conforme mencionado na Nota Explicativa 2.1, essas demonstrações financeiras
foram alteradas e estão sendo reapresentadas para refletir a correção de certos erros identificados,
incluir as demonstrações do valor adicionado e para aprimorar certas divulgações em notas
explicativas. Consequentemente, nosso relatório de auditora considera essas alterações e substitui
os relatórios anteriormente emitidos. Nossa opinião continua sendo sem qualquer modificação, uma
vez que as demonstrações contábeis e seus valores correspondentes ao período anterior foram
ajustados de forma retrospectiva.”
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10.5 - Políticas contábeis críticas
No entendimento de nossos Diretores, as nossas principais políticas contábeis críticas são
apresentadas logo abaixo, sendo que essas foram aplicadas de modo consistente e de forma
uniforme para todos os períodos e exercícios sociais apresentados, salvo disposição em contrário.
(i)

Julgamentos críticos na aplicação das políticas contábeis

A preparação das nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer que a
administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados
e divulgados sobre suas receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de
passivos contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Entretanto, a incerteza relativa
a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao
valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.
(ii)

Estimativas e premissas contábeis críticas

Principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes
fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco de causar um ajuste
significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a
seguir.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação. A nossa Companhia revisa suas estimativas e
premissas anualmente.
(iii)

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade
geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos
de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em
informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos
custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de
caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não
incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia e/ou suas controladas ainda não
tenham se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da
unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto
utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros
esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.
(iv)

Valor justo de instrumentos financeiros

O valor justo dos instrumentos financeiros ativos e passivos que não são negociados em mercados
ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa
descontado. A Companhia e/ou suas controladas utilizam seu julgamento para escolher os dados e
premissas utilizados nestas avaliações. Mudanças nas premissas sobre esses fatores podem afetar
o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.
(v)

Provisões para demandas judiciais

A Companhia e suas controladas reconhecem provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
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A Companhia e suas controladas diretas e indiretas estão sujeitas no curso normal dos negócios a
fiscalizações, processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias cível, tributária,
trabalhista, ambiental, societária e direito do consumidor, entre outras. Dependendo do objeto das
investigações sobre os processos judiciais ou procedimentos administrativos, a Companhia e suas
controladas, podem ser adversamente afetadas, independentemente do respectivo resultado final.
Conforme exposto, não é possível garantir que estas autoridades não autuarão a Companhia e suas
controladas, nem que estas autuações não se converterão em processos administrativos e,
posteriormente, em processos judiciais, tampouco, o resultado final tanto dos eventuais processos
administrativos quanto dos judiciais.
(vi)

Tributos

Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios, bem como a natureza de longo prazo e a
complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as
premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na
receita e despesa de tributos já registrada. A Companhia e/ou suas controladas constituem
provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte
das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseiase em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes
dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável.
Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo
das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia e suas controladas.
(vii)

Imposto de renda e contribuição social diferidos

O método do passivo de contabilização do imposto de renda e contribuição social é usado para
imposto de renda diferido gerado por diferenças temporárias entre o valor contábil dos ativos e
passivos e os respectivos valores fiscais. O montante do imposto de renda e contribuição social
diferido ativo é revisado na data de cada balanço e reduzido ao montante que não seja mais
realizável através de lucros tributáveis futuros. Ativos e passivos fiscais diferidos são calculados
usando as alíquotas fiscais aplicáveis ao lucro tributável nos anos em que essas diferenças
temporárias deverão ser realizadas. O lucro tributável futuro pode ser maior ou menor que as
estimativas consideradas quando da definição da necessidade de registrar o ativo fiscal.
(viii)

Provisão para perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa

A Provisão para perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa é calculada de acordo com
as diretrizes do pronunciamento técnico CPC 48/IFRS 9. Como consequência da adoção da norma,
a Companhia passou a mensurar a provisão para créditos de liquidação duvidosa com base na perda
esperada e não mais com base na perda incorrida.
A Companhia utiliza o expediente prático previsto na norma, e aplica o modelo simplificado na
mensuração da perda esperada para a vida toda do contrato, através da utilização de dados
históricos e da segmentação da carteira de recebíveis em grupos que possuem o mesmo padrão de
recebimento e os mesmos prazos de vencimento.
(ix)

Taxa incremental sobre o empréstimo do arrendamento e períodos de contrato

A Companhia não tem condições de determinar a taxa implícita de desconto a ser aplicada a seus
contratos de arrendamento. Portanto, a taxa incremental sobre o empréstimo do arrendatário é
utilizada para o cálculo do valor presente dos passivos de arrendamento no registro inicial do
contrato.
A taxa incremental sobre empréstimo do arrendatário é a taxa de juros que o arrendatário teria que
pagar ao tomar recursos emprestados para a aquisição de ativo semelhante ao ativo objeto do
contrato de arrendamento, por prazo semelhante e com garantia semelhante, os recursos
necessários para obter o ativo com valor similar ao direito de uso do ativo em ambiente econômico
similar.
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A obtenção desta taxa envolve um elevado grau de julgamento, e deve ser função do risco de crédito
do arrendatário, do prazo do contrato de arrendamento, da natureza e qualidade das garantias
oferecidas e do ambiente econômico em que a transação ocorre. O processo de apuração da taxa
utiliza preferencialmente informações prontamente observáveis, a partir das quais deve proceder aos
ajustes necessários para se chegar à sua taxa incremental de empréstimo.
A adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16 permite que a taxa incremental seja determinada para um
agrupamento de contratos, uma vez que esta escolha está associada à validação de que os contratos
agrupados possuem características similares.
A Companhia adotou o referido expediente prático de determinar agrupamentos para seus contratos
de arrendamento em escopo por entender que os efeitos de sua aplicação não divergem
materialmente da aplicação aos arrendamentos individuais. O tamanho e a composição das carteiras
foram definidos conforme as seguintes premissas: (a) ativos de naturezas similares; e (b) prazos
remanescentes com relação à data de aplicação inicial similares.
(x)

Determinação do prazo de arrendamento

Ao determinar o prazo do arrendamento, a Administração considera todos os fatos e circunstâncias
que criam um incentivo econômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou para o não
exercício da opção de rescisão. As opções de prorrogação (ou períodos após as opções de rescisão)
são incluídas no prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável de que o
arrendamento será prorrogado (ou que não será rescindido).
Para arrendamentos de centros acadêmicos, os fatores a seguir normalmente são os mais
relevantes:
Se a rescisão (ou não prorrogação) incorrer em multas significativas, é razoavelmente certo de que
a Companhia irá efetuar a prorrogação (ou não irá efetuar a rescisão).
Se houver benfeitorias em imóveis de terceiros com saldo residual significativo, é razoavelmente
certo de que a Companhia irá prorrogar (ou não rescindir) o arrendamento.
Adicionalmente, a Companhia considera outros fatores, incluindo as práticas passadas referentes
aos períodos de utilização de tipos específicos de ativos (arrendados ou próprios) e de duração de
arrendamentos, e os custos e a disrupção nos negócios necessárias para a substituição do ativo
arrendado.
Essa avaliação é revisada caso ocorra um evento ou mudança significativa nas circunstâncias que
afete a avaliação inicial e que esteja sob o controle do arrendatário, como por exemplo, se uma opção
é de fato exercida (ou não exercida) ou se a Companhia fica obrigada a exercê-la (ou não exercê-la).
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
(i)

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos
ou passivos, não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2020.
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos
ou passivos, não evidenciados no balanço patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2019,
exceto pelo fato da Companhia ter registrado diretamente no resultado o montante de R$ 1,7 milhões
relacionado aos contratos que não atendem as premissas para a capitalização como direito de uso
do IFRS 16/CPC 06(R2) Arrendamento Mercantil, vide nota explicativa 2.21 item (iv) de nossas
demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
(ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais
a entidade mantenha riscos e responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2020.
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais
a entidade mantenha riscos e responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de produtos
ou serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2020.
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de produtos
ou serviços não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2019.
(iv)

contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada não evidenciada nos
balanços patrimoniais da Companhia no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de
2020.
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada não evidenciada nas
demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de
financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período de nove
meses encerrado em 30 de setembro de 2020.
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de
financiamentos não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2019.
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(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Os Diretores informam que não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2020.
Os Diretores informam que não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao último exercício social.
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10.7 - Itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao último exercício social.
(b)

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao último exercício social.
(c)
natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao último exercício social.
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10.8 - Plano de negócios
a)

investimentos

(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos
Os Diretores informam que, no exercício social de 2020, a Companhia pretende incorrer em
investimentos no montante aproximado de R$54 milhões. Este investimento será destinado para (i)
ampliação de campi; e (ii) realização de benfeitorias e obras de infraestrutura; (iii) aquisição de
equipamentos para laboratórios; (iii) atualização do parque tecnológico por meio de aquisição de
computadores e softwares; (iv) desenvolvimento de conteúdo e materiais didáticos para os novos
cursos ofertados
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

Os Diretores esclarecem que os investimentos serão financiados principalmente por meio de
recursos próprios e de recursos de terceiros.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui desinvestimentos relevantes em
andamento ou previstos.
(b)
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Não aplicável, tendo em vista que não houve a aquisição de quaisquer plantas, equipamentos,
patentes ou outros ativos que possam influenciar de maneira significativa a capacidade produtiva da
Companhia.
(c)

novos produtos e serviços

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui novos produtos e serviços em
desenvolvimento. As pesquisas atualmente desenvolvidas pela Companhia são de cunho
acadêmico-científico, as quais são partes integrantes dos cursos ofertados, não constituindo novos
produtos ou serviços dissociados das atividades acadêmicas.
(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui novos produtos e serviços em
desenvolvimento.
(ii)
montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui novos produtos e serviços em
desenvolvimento.
(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui projetos em desenvolvimento já
divulgados.
(iv)

montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui novos produtos e serviços.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
Efeitos da COVID-19 sobre as condições financeiras e patrimoniais da Companhia
Conforme descrito nos itens 4.1 e 7.1 deste Formulário de Referência, a pandemia do COVID-19
vem afetando de forma adversa os negócios, as condições financeiras, o resultado das operações e
o fluxo de caixa da Companhia.
Esses eventos adversos ocorreram após a emissão das demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, permanecendo, ainda, após a
publicação das informações trimestrais da Companhia referentes ao período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2020. Até a data deste Formulário de Referência, não há informações
adicionais disponíveis que contradigam a avaliação da Companhia a respeito do impacto do surto do
COVID-19 em seus negócios, além das ponderações já realizadas neste item 10.9 e nos itens 4.1 e
7.1 deste Formulário de Referência. Na data deste Formulário de Referência, não é possível
assegurar se, futuramente, tal avaliação será prejudicada ou a extensão de tais prejuízos, tampouco
é possível assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da Companhia continuar
operando os seus negócios, em decorrência de eventos futuros que não possíveis de antecipar na
data atual.
Os efeitos decorrentes dos eventos da pandemia do COVID-19 são contínuos, e, portanto,
continuaremos avaliando a evolução dos efeitos da pandemia do COVID-19 em nossas receitas,
ativos, negócios e perspectivas, incluindo qualquer possível impacto sobre nossa capacidade de
continuar operando nossos negócios.
Medidas adotadas pela Companhia em decorrência da COVID-19
Com o objetivo de mitigar os efeitos da Covid-19, a Companhia e suas controladas fizeram uma série
de ações para manutenção de suas atividades. Dentre essas ações, destacam-se as seguintes:


Criação de Comissão Interna de acompanhamento da pandemia (COVID-19) para o
monitoramento constante desde o contingenciamento que estruturou o Plano de Retomada
e tem realizado treinamentos e ações internas com base em seis eixos: distanciamento
social, higiene e segurança pessoal, sanitização de ambientes, comunicação, monitoramento
e afetividade e acolhimento, com a missão do retorno seguro, incluindo os cuidados com a
saúde social e emocional;



Comunicação constante com os alunos e colaboradores quanto às ações adotadas pela
Companhia;



Uso da tecnologia como ferramenta de aprimoramento de encontro entre professores e
alunos permitindo a vivência da experiência acadêmica de suas casas, graças ao nosso
modelo acadêmico alcançando 100% da nossa base de cerca de 321 mil alunos;



Realização de trabalho remoto por todos os nossos colaboradores, com a preservação da
saúde, bem-estar e com o mesmo compromisso e sem nenhum prejuízo das atividades, com
exceção apenas das equipes de segurança e manutenção, em regime de escala para garantir
a integridade das nossas instalações;



Adequação dos custos das atividades ao novo modelo acadêmico que permite maior carga
horária por meio do ensino à distância aos cursos de graduação presencial;



Ampliação de condições de financiamentos para alunos em situação de fragilidade financeira.

Impacto da COVID-19 sobre as principais transações da Companhia
Frente ao cenário de incertezas vividos por todos, sem perspectiva quanto ao seu término e/ou
quanto aos efeitos que poderão decorrer deste momento, a Companhia reavaliou seus gastos não
essenciais no período mais crítico da crise e renegociação de contratos com o intuito de manter as
atividades.
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Durante os nove meses de 2020, a Companhia e suas controladas avaliaram o cenário perante a
disseminação do surto de COVID-19, sobre suas informações trimestrais e adotamos os seguintes
posicionamentos sobre os assuntos abaixo:


Reconhecimento de receita: o impacto no reconhecimento de receita não foi significativo,
uma vez que a prestação de serviços foi mantida para nossos alunos através das plataformas
digitais;



Risco de crédito e perdas esperadas no contas a receber: a partir de junho de 2020 foi feito
um incremento no reconhecimento para fins de perdas esperadas em créditos com alunos;



Redução ao valor recuperável de ativos: revisamos o cenário atual das atividades ofertadas
por todas as Unidades Geradoras de Caixa da Companhia, revendo estimativas e premissas,
e a Companhia não identificou perda por impairment.

Ademais, a Companhia não sofreu impactos significativos que reflitam na continuidade dos negócios,
devido a uma série de ações e medidas para mitigar os impactos financeiros da crise na operação
da Companhia, garantindo a continuidade na prestação dos serviços.
Para mais informação sobre os riscos e o impacto da pandemia do COVID-19 nos negócios da
Companhia, ver os itens 4.1 e 7.1, respectivamente, deste Formulário de Referência.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa,
desde que a companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Desta forma, a Companhia
optou por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza
(inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades e às de suas
controladas.
(a)

objeto da projeção

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(b)

período projetado e o prazo de validade da projeção

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(c)
premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela
administração do emissor e quais escapam ao seu controle
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(d)

valores dos indicadores que são objeto da previsão

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
(a)
informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas neste
Formulário de Referência e quais delas estão sendo repetidas neste Formulário de Referência
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(b)
quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados
projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que
levaram a desvios nas projeções
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(c)
quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções
permanecem válidas na data de entrega deste Formulário de Referência e, quando for o caso,
explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
(a)
atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que a
ele se reportam
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é regido pelo estatuto social da Companhia e por regimento interno
próprio, o qual foi aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de outubro
de 2020, e versão atualizada aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 07
de janeiro de 2021.
De acordo com o estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração será composto por 9
(nove) membros efetivos, acionistas ou não, sendo 2 (dois) conselheiros independentes, todos
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, para um mandato unificado de 2 anos, sendo permitida
a reeleição.
Além de outras matérias previstas em lei e no estatuto social da Companhia, compete ao Conselho
de Administração:
(i)

convocação das Assembleias Gerais da Companhia quando julgar conveniente, ou nos
casos previstos neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações;

(ii)

alterações no estatuto social ou contrato social, conforme o caso, das subsidiárias da
Companhia;

(iii)

eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar-lhes as atribuições;

(iv)

realização da abertura do capital e oferta pública inicial de distribuição de ações das
subsidiárias da Companhia;

(v)

alteração da política de distribuição de lucros das subsidiárias da Companhia e a declaração
de dividendos, ou qualquer outra forma de distribuição de lucros ou recursos pelas
subsidiárias da Companhia, incluindo juros sobre o capital próprio, superior a 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido do exercício;

(vi)

fiscalizar, supervisionar, aconselhar e apoiar a Diretoria no cumprimento do objeto social da
Companhia;

(vii)

aumento do endividamento consolidado da Companhia acima de 2,8 vezes o EBITDA (lucro
antes dos juros, impostos sobre renda incluindo contribuição social sobre o lucro líquido,
depreciação e amortização) consolidado relativo aos 12 (doze) meses anteriores ao evento
em questão, conforme ajustado pro forma em caso de aquisições ou expansões relevantes
no período;

(viii)

aquisição, pela Companhia ou por suas subsidiárias, de participação no capital social de
outra sociedade, de grupo de sociedades ou consórcios, ou de parte substancial dos ativos
ou de negócio de outras sociedades;

(ix)

aquisição, pela Companhia ou por suas subsidiárias, ou constituição, pela Companhia ou por
suas subsidiárias, de novas subsidiárias que tenham como sócio qualquer outra pessoa que
não a Companhia ou suas subsidiárias;

(x)

celebração de novos contratos, alteração dos contratos vigentes ou término de operações ou
contratos já existentes com partes relacionadas da Companhia ou de suas subsidiárias,
incluindo contratos de locação;

(xi)

aprovação de locação ou arrendamento de ativos pela Companhia ou por suas subsidiárias
que não esteja previsto no orçamento anual e que exceda, em uma ou mais operações
relacionadas, por exercício social, R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais);
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(xii)

aprovação de desinvestimento, cessão, transferência, criação de quaisquer gravames ou
disposição de ativos pela Companhia ou por suas subsidiárias, em qualquer caso que
exceda, em uma ou mais operações relacionadas, por exercício social, R$10.000.000,00
(dez milhões de reais);

(xiii)

aprovação de qualquer fusão, incorporação (inclusive de ações), cisão ou qualquer ato de
reorganização societária envolvendo qualquer subsidiária da Companhia;

(xiv)

concessão de qualquer garantia real ou fidejussória, incluindo avais e fianças, pela
Companhia ou suas subsidiárias, em benefício de qualquer terceiro, independentemente do
valor objeto da garantia, exceto quando tal garantia seja prestada no contexto de obrigações
assumidas pela Companhia ou pelas suas subsidiárias que tenham sido aprovadas nos
termos dos itens acima;

(xv)

alteração dos negócios de qualquer subsidiária da Companhia e início de qualquer negócio
que seja materialmente diferente dos negócios atuais de qualquer subsidiária da Companhia
observado o objeto social da Companhia previsto no artigo 3º deste Estatuto Social;

(xvi)

transformação, liquidação ou dissolução das subsidiárias da Companhia;

(xvii)

pedido voluntário de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou procedimento de
insolvência das subsidiárias da Companhia;

(xviii)

nomeação e destituição o auditor independente da Companhia e/ou de suas subsidiárias;

(xix)

destinação dos lucros e distribuição de dividendos, inclusive de dividendos intermediários ou
intercalares ou de juros sobre o capital próprio, ad referendum da Assembleia Geral;

(xx)

eleição ou indicação os administradores das sociedades controladas pela Companhia;

(xxi)

a orientação geral e o direcionamento estratégico dos negócios da Companhia e de suas
controladas, aprovando diretrizes, políticas empresariais e objetivos básicos;

(xxii)

manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

(xxiii)

a aprovação do orçamento anual e de alterações importantes a ele relativas;

(xxiv)

a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no artigo 6º do Estatuto Social
da Companhia, fixando as condições de emissão, incluindo o preço e prazo de integralização,
podendo, ainda, excluir (ou reduzir o prazo para) o direito de preferência nas emissões de
ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante
venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição de controla, nos
termos da legislação vigente;

(xxv)

a emissão pública ou privada de debêntures não conversíveis, notas promissórias e outros
títulos e valores mobiliários não conversíveis em ações;

(xxvi)

a concessão de todas e quaisquer garantias, inclusive garantias reais e fidejussórias, em
favor de terceiros;

(xxvii) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição
de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da
OPA, e que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao
interesse da Companhia do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos
potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) as alternativas à
aceitação da OPA disponíveis no mercado;
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(xxviii) outorgar opção de compra de ações ou benefícios similares a seus administradores,
empregados e prestadores de serviços, assim como os administradores, empregados e
prestadores de serviços de suas subsidiárias;
(xxix)

autorizar a aquisições de ações de emissão da Companhia para permanência em tesouraria
ou cancelamento, ou posterior alienação, exceto nos casos expressamente previstos na
regulamentação vigente;

(xxx)

aprovar e instituir a política de divulgação de ato e fato relevante da Companhia;

(xxxi)

o cumprimento das demais atribuições que lhe são fixadas em lei e no Estatuto Social da
Companhia; e

(xxxii) voto a ser proferido pela Companhia ou por sua subsidiária na qualidade de sócia, acionista
ou quotista de qualquer pessoa em que a Companhia ou sua subsidiária detenha participação
relevante em deliberações elencadas nos itens (ii) a (xxx) acima.
(i)

regimento interno próprio

O Conselho de Administração é regido por regimento interno próprio, o qual foi aprovado em reunião
do Conselho de Administração realizada em 05 de outubro de 2020, e estabelece as regras gerais
relativas ao seu funcionamento, estrutura, organização, atribuições e responsabilidades.
O Comitê de Auditoria é regido por regimento interno próprio, o qual foi aprovado em reunião do
Conselho de Administração realizada em 05 de outubro de 2020, e versão atualizada aprovada em
reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de janeiro de 2021.
Os regimentos internos do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria podem ser
acessados nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia; e (ii) internet: site da Companhia
(http://ri.cruzeirodosuleducacional.com.br/).
(ii)

comitê de auditoria estatutário

A Companhia possui, atualmente, um comitê de auditoria estatutário, o qual foi aprovado em reunião
do Conselho de Administração realizada em 05 de outubro de 2020 e visa a auxiliar o Conselho de
Administração da Companhia no desempenho de suas funções, bem como a implementar boas
práticas de governança corporativa.
O Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de
Administração com autonomia operacional, é composto por no mínimo 3 (três) membros, sendo que
um deles será conselheiro independente e um deverá ter reconhecida experiência em assuntos de
contabilidade societária. Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos para um mandato de 2
(dois) anos, permitida e reeleição.
O Comitê de Auditoria deverá informar suas atividades trimestralmente ao Conselho de
Administração, e poderá se reunir extraordinariamente quantas vezes julgar necessário para garantir
a boa governança corporativa.
Compete ao Comitê de Auditoria, entre outras matérias:
•

opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

•

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;

•

avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas
internas, bem como possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis;
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•

acompanhar todas as etapas do processo de gerenciamento de riscos e monitorar as
exposições da Companhia a riscos;

•

acompanhar a evolução e atualização do mapeamento de riscos;

•

acompanhar todas as etapas do processo de gerenciamento de riscos e monitorar as
exposições da Companhia a riscos;

•

acompanhar e assegurar a aplicação e confiabilidade da auditoria interna e dos controles
internos;

•

avaliar, monitorar e recomendar a correção ou aprimoramento das políticas internas da
Companhia, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas;

•

possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de
dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamento e códigos
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e
da confidencialidade da informação;

•

garantir a clareza e a aderência da Companhia à sua missão, visão, valores, diretrizes
estratégicas, Código de Conduta da Companhia, políticas internas, procedimentos e
processos

•

acompanhar operações com partes relacionadas;

•

identificar conflitos de interesses;

•

identificar oportunidades e a melhoria contínua dos controles internos;

•

coordenar e monitorar o canal de denúncias e ouvidorias da Companhia, garantindo o bom
funcionamento com independência, sigilo, confidencialidade e livre de retaliações

•

investigar e monitorar eventos que coloquem em risco os controles internos ou o Compliance
da Companhia;

•

garantir que a grade de treinamento e capacitação de pessoal habilitando-os na capacidade
de identificar, antecipar, mensurar, monitorar e, se for o caso, mitigar riscos; e

•

garantir que a estrutura esteja dimensionada para cumprir o papel de uma boa governança
corporativa.

(iii)

comitê de finanças não-estatutário

A Companhia possui, atualmente, um comitê não-estatutário, o qual visa a auxiliar o Conselho de
Administração da Companhia no desempenho de suas funções, bem como a implementar boas
práticas de governança corporativa.
O Comitê de Finanças é regido por regimento interno próprio, o qual foi aprovado em reunião do
Conselho de Administração realizada em 05 de outubro de 2020, e versão atualizada aprovada em
reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de janeiro de 2021.
O Comitê de Finanças, órgão de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de
Administração com autonomia operacional, será composto por no mínimo 3 (três) membros e até 5
(cinco) membros, sendo que um deles deverá ter reconhecida experiência em assuntos de finanças
e administração societária. Os membros do Comitê de Finanças serão eleitos para um mandato de
2 (dois) anos, permitida e reeleição, podendo ser membros externos, sem vínculo com outros órgãos
da administração da Companhia
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Compete ao Comitê de Finanças, entre outras matérias:
•

assessorar o Conselho de Administração sobre as políticas financeiras (incluindo hedge e
limites de crédito das aplicações de caixa) da Companhia;

•

analisar as propostas da Diretoria para quaisquer operações que ultrapassem o limite de sua
alçada definido na política financeira e no Estatuto Social da Companhia para posterior
encaminhamento de recomendação ao Conselho de Administração;

•

acompanhar junto com a Diretoria da Companhia o planejamento financeiro e fluxo de caixa
de curto, médio e longo prazo;

•

analisar a proposta orçamentária anual e plurianual da Diretoria da Companhia a ser
aprovada pelo Conselho de Administração;

•

assessorar o Conselho de Administração na análise dos descasamentos de moedas, a
observância dos limites de crédito das aplicações de caixa definidos e índice de
endividamento (alavancagem); e

•

Analisar outros assuntos que forem solicitados pelo Conselho de Administração.

(iv)

avaliação do trabalho da auditoria independente pelo conselho de administração

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não avalia o trabalho da auditoria independente e
não possui política de contratação de serviços de extra-auditoria.
(b)

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

A Diretoria da Companhia será composta por 3 (três) membros, acionistas ou não, residentes no
país, todos eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia e por ele destituíveis a qualquer
tempo, sendo (a) um Diretor Presidente; (b) um Diretor Financeiro e Administrativo; (c) um Diretor de
Relações com Investidores, eleitos para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Como regra geral, a Companhia se obriga validamente sempre que representada por: (i) um Diretor
ou um procurador, agindo isoladamente, para atos e medidas rotineiras ou necessárias para o
cumprimento das leis aplicáveis e para a manutenção da regularidade da Companhia perante as
autoridades governamentais, incluindo: (a) realizar atos administrativos perante órgãos federais,
estaduais, e municipais; e (b) assinar documentos e correspondências e realizar atos de rotina
administrativa da Companhia perante terceiros; ou (ii) dois Diretores agindo em conjunto, ou um
Diretor agindo em conjunto com um procurador com poderes especiais, em qualquer transação
obrigando a Companhia a qualquer compromisso, obrigação ou responsabilidade de qualquer valor.
Compete ao Diretor Presidente (i) instalar e presidir as reuniões da Diretoria; (ii) supervisionar os
negócios e atividades da Companhia / administração geral da Companhia; (iii) supervisionar a
movimentação econômico-financeira da Companhia e a implantação de planos e orçamentos anuais
pelo Diretor Financeiro e Administrativo; analisar e propor para a Diretoria políticas, métodos e
sistemas de atuação no mercado; (iv) designar Diretor ou Diretores para desempenhar atividades
específicas, especiais ou projetos; (v) aprovar a indicação de pessoas aos cargos de gerente
previstos no Plano de Carreira do Pessoal Técnico Administrativo; (vi) aprovar, abrir e movimentar
contas bancárias em conjunto com outro Diretor; (vii) conduzir as atividades sócias para o bom
cumprimento do Estatuto Social da Companhia e deliberação das Assembleias Gerais; (viii) requerer,
quando for o caso, ao órgão da administração pública competente autorizações para a criação,
funcionamento e aprovação de cursos de qualquer natureza; e (ix) coordenar a área jurídica da
Companhia e suas controladas.
Compete ao Diretor Financeiro e Administrativo (i) substituir o Diretor Presidente; (ii) coordenar a
movimentação financeira da Companhia; (iii) administração das áreas administrativas, recursos
humanos e financeiros da Companhia e suas controladas; (iv) elaborar o orçamento anual e
submetê-lo à apreciação da Diretoria; (v) implementar os planos e orçamentos determinados pelo
Conselho de Administração ou pelos acionistas, especialmente quanto aos investimentos e despesas
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da Companhia; (vi) implementar procedimentos previamente aprovados pelo Conselho de
Administração para aprovação de pagamentos, desembolsos e/ou assunção de obrigações pela
Companhia; (vii) movimentar contas bancárias em conjunto com outro Diretor; e (viii) prestar aval em
nome da Companhia em conjunto com outro Diretor, observado o disposto nos Acordos de Acionistas
da Companhia.
Compete ao Diretor de Relações com Investidores (i) responsabilizar-se pela prestação de informações ao
público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem
como às entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo atualizados os registros da
Companhia nessas instituições; (ii) representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de valores e demais
entidades do mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos investidores, ao mercado
em geral, à CVM e à B3; (iii) manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; e (iv) outras
funções estabelecidas em lei e na regulamentação vigente. O cargo de Diretor de Relações com
Investidores pode ser cumulado por outro Diretor da Companhia.
(c)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente

O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco)
membros efetivos e de igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato até
a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição, sendo permitida a reeleição.
Os membros do Conselho Fiscal serão pessoas físicas residentes no Brasil, os quais não podem ser
acionistas ou administradores da Companhia e devem preencher todos os requisitos legais para
ocupar o cargo, inclusive qualificação profissional mínima, conforme requerido pela Lei das
Sociedades por Ações.
Até a data deste Formulário de Referência, o Conselho Fiscal da Companhia não havia sido
instalado.
(d)
mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada
órgão ou comitê que a ele se reporta
A Companhia utiliza mecanismos de avaliação de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria
e do(s) comitê(s) que a ele se reporta(m) conforme políticas e práticas adotadas internamente.
(i)

periodicidade da avaliação e sua abrangência

As avaliações do Conselho de Administração, da Diretoria e dos órgãos que a ele se reportam são
realizadas por meio de avaliações e com recursos internos, anualmente ao final do exercício social.
As avaliações abrangem tanto avaliação por órgão quanto individual.
(ii)

metodologia adotada e principais critérios utilizados na avaliação

A Companhia utiliza avaliações objetivas e subjetivas como metodologia para avaliação de
desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria, sendo que a avaliação objetiva pode
resultar do cumprimento de metas anuais enquanto a avaliação subjetiva é realizada por superiores,
pares e/ou subordinados, conforme determinado pelo Conselho de Administração.
Não houve, nos últimos 3 (três) exercícios sociais, quaisquer alterações na metodologia e critérios
utilizados na avaliação dos administradores da Companhia.
(iii)

como os resultados da avaliação são utilizados para aprimorar o funcionamento do órgão

A partir dos resultados das avaliações, o Conselho de Administração implementa planos de ações
como, por exemplo, reuniões e treinamentos, para aprimorar o funcionamento dos órgãos.
(iv)

contratação de serviços de consultoria ou assessoria externos

A Companhia pode vir a contratar serviços de consultoria ou assessoria externos para realizar as
avaliações de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria, no entanto, nos últimos 3
(três) exercícios sociais a Companhia não contratou tais serviços.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
(a)

prazos de convocação

A Companhia não adota práticas diferenciadas para convocação de Assembleias Gerais em relação
ao previsto na legislação vigente. A Assembleia Geral será realizada (i) ordinariamente, uma vez por
ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação
das matérias previstas em lei; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o
exigirem ou quando as disposições do estatuto social da Companhia ou da legislação aplicável
exigirem deliberação dos acionistas.
Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais de
acionistas são convocadas pelo Conselho de Administração, por meio do seu presidente ou por 2
dos seus membros, com pelo menos 15 dias de antecedência em primeira convocação, e, pelo
menos, com 8 dias de antecedência em segunda convocação. Independentemente de qualquer
formalidade prevista no estatuto social da Companhia e na Lei das Sociedades por Ações, é
considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos
acionistas.
(b)

competências

Como consta da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para (i) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras, (ii) deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os
administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; e (iv) aprovar a correção da
expressão monetária do capital social.
Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à assembleia geral,
deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por Ações
e ainda:


alterações do estatuto social da Companhia;



aumento do capital social da Companhia, exceto se dentro do limite autorizado no artigo 6º
do Estatuto Social e/ou emissão de ações ou quaisquer valores mobiliários ou títulos
conversíveis em ações da Companhia e de quaisquer das suas subsidiárias;



aprovar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;



abertura de capital e oferta pública inicial de ações pela Companhia;



alterações das características, preferências ou vantagens conferidas pelas ações de emissão
da Companhia, bem como criação de nova espécie ou classe de ações da Companhia;



redução de capital social da Companhia;



aprovação de qualquer operação de fusão, incorporação (inclusive de ações), cisão ou
qualquer ato de reorganização societária envolvendo a Companhia;



deliberar sobre a transformação, liquidação ou dissolução da Companhia;



eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de
liquidação;



pedido voluntário de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou procedimento de
insolvência da Companhia; e



eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;
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fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria
e dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;



atribuir bonificação a ações e decidir eventuais desdobramentos de ações;



deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do
lucro do exercício e a distribuição de dividendos;



aprovar qualquer alteração à política de distribuição de lucros da Companhia (de distribuição
de 25% do lucro líquido) e de qualquer distribuição de dividendos em desacordo com a
política de distribuição de lucros, nos termos dos respectivos estatutos sociais ou contratos
sociais, conforme o caso;



aprovar quaisquer planos de opções de compra de ações ou planos similares de incentivo e
remuneração de longo prazo para os executivos, administradores e empregados da
Companhia, bem como alteração relevante da política de remuneração para os executivos,
administradores e empregados da Companhia e das suas subsidiárias; e



deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração.

(c)
endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral
estarão à disposição dos acionistas para análise
Todos os documentos pertinentes a Assembleias Gerais, tanto os relacionados à participação dos
acionistas, quanto os de suporte para as deliberações, ficam disponíveis nos seguintes endereços:
(i) sede da Companhia: Rua Cesário Galero, nº 432 a 448, Tatuapé, Município e Estado de São
Paulo,
CEP
03071-000;
e
(ii)
internet:
site
da
Companhia
(https://www.cruzeirodosuleducacional.edu.br/); e site da CVM (www.cvm.gov.br); e site da B3
(www.b3.com.br).
(d)

identificação e administração de conflito de interesses

A Companhia não adota qualquer política diferenciada de administração de conflitos de interesses
em relação ao previsto na legislação societária.
(e)

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

A Companhia não adota regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela
administração para o exercício do direito de voto em Assembleias Gerais.
(f)
formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração outorgados
por acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por
meio eletrônico
Os acionistas poderão ser representados em Assembleias Gerais por procurador constituído na
forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.
Quando os acionistas forem representados por procurador, este deverá ser constituído há menos de
1 (um) ano e, cumulativamente, ser acionista, administrador da Companhia, advogado, representante
da instituição financeira ou administrador de fundos de investimentos que represente os condôminos.
Juntamente com o instrumento de procuração deverão ser apresentados os atos constitutivos dos
acionistas pessoas jurídicas e os documentos comprobatórios da regularidade da representação
destes pelos signatários das procurações.
Não há disposição estatutária acerca de prazo mínimo de antecedência para a recepção dos
instrumentos de procuração. No entanto, a Companhia orienta seus acionistas a depositar os
instrumentos de procuração com uma antecedência de 24 horas da realização da Assembleia Geral.
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Nos termos da legislação vigente, os documentos devem ser apresentados com firma reconhecida
e, quando provenientes do exterior, devem ser notarizados em seu país de origem, consularizados
ou legalizados por meio de apostilamento, traduzidos por tradutor público juramentado e registrados
em cartório de registro de títulos e documentos no Brasil.
A Companhia não adota procedimento de outorga de procurações por meio eletrônico.
(g)
formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto à distância, quando
enviados diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa
reconhecimento de firma, notarização e consularização
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância, por meio do envio do boletim de
voto a distância diretamente à Companhia, deverá encaminhar os seguintes documentos à sede da
Companhia, localizada na Rua Cesário Galero, nº 432 a 448, Tatuapé, Município e Estado de São
Paulo, CEP 03.071-000, aos cuidados do Departamento de Relação com Investidores:
Para pessoas físicas: (i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido,
rubricado e assinado pelo acionista; e (ii) cópia autenticada do documento de identidade do acionista.
Para pessoas jurídicas: (i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido,
rubricado e assinado pelos representantes do acionista pessoa jurídica; (ii) cópia autenticada do
último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a
representação legal do acionista; e (iii) cópia autenticada do documento de identidade do
representante legal do acionista.
Para fundos de investimento: (i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente
preenchido, rubricado e assinado pelo representante do fundo de investimento; (ii) cópia autenticada
do último regulamento consolidado do fundo de investimento; (iii) cópia autenticada do estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do
fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (iv) cópia
autenticada do documento de identidade do representante legal do fundo de investimento.
Nos termos da Instrução CVM nº 481, datada de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 481”), o boletim de voto a distância deverá ser recebido até 7 dias antes da data
da respectiva Assembleia.
A Companhia exigirá o reconhecimento de firma dos boletins de voto à distância assinados no
território brasileiro e a notarização e apostilação daqueles assinados fora do país, conforme aplicável.
Observamos que, antes de seu encaminhamento à Companhia, os documentos societários e de
representação das pessoas jurídicas e fundos de investimentos lavrados em língua estrangeira
deverão ser traduzidos por tradutor juramentado para a língua portuguesa. As respectivas traduções
juramentadas deverão ser registradas no Registro de Títulos e Documentos.
Serão aceitos os seguintes documentos de identidade: RG, RNE, CNH, Passaporte ou carteiras de
classe profissional oficialmente reconhecidas.
(h)
sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto à distância ou de participação à
distância
A Companhia não dispõe de sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto a distância ou de
participação a distância.
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(i)
instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberações, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho
fiscal no boletim de voto à distância
O acionista ou o grupo de acionistas que desejar incluir proposta de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a
distância deverá observar o procedimento e as formalidades previstas na Seção IV do Capítulo III-A
da Instrução CVM 481, e enviar por correspondência para Rua Cesário Galero, nº 475, 7º andar,
Tatuapé, São Paulo – SP 03071-000, aos cuidados do Departamento de Relação com Investidores,
juntamente com os documentos pertinentes à proposta, ou por meio do endereço eletrônico:
dri@cruzeirodosul.edu.br.
Nos termos da Instrução CVM 481, a solicitação de inclusão de proposta de deliberação no boletim
de voto a distância deve ser recebida pelo Departamento de Relação com Investidores no período
entre o primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral ordinária e até 45
dias antes da data de sua realização. Enquanto a solicitação de inclusão de proposta de chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a
distância deve ser recebida pelo Departamento de Relação com Investidores no período entre (i) o
primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral e até 25 dias antes da
data de sua realização, na hipótese de assembleia geral ordinária; ou (ii) o primeiro dia útil após a
ocorrência de evento que justifique a convocação de assembleia geral para eleição de membros do
conselho de administração e do conselho fiscal e até 25 dias antes da data de realização da
assembleia, na hipótese de assembleia geral extraordinária convocada para esse fim.
(j)
manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber
e compartilhar comentários de acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
(k)
outras informações necessárias à participação à distância e ao exercício do direito de
voto à distância
Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em
depositária central poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto
a distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse tipo de
serviço.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
(a)

número de reuniões realizadas no último exercício social

O estatuto social da Companhia prevê que o Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez a cada trimestre, de acordo com calendário anual a ser aprovado pelo Conselho de
Administração e, extraordinariamente, sempre e à medida que os negócios e interesses sociais da
Companhia assim o exigirem.
As reuniões são convocadas mediante notificação escrita enviada por correio ou e-mail, contendo
informações sobre o local, data, horário e ordem do dia da reunião, e enviada com todos os
documentos objeto de deliberação. A primeira notificação de convocação é enviada com, pelo
menos, 5 dias úteis de antecedência da data da reunião, e, caso a reunião não seja realizada, nova
notificação de segunda convocação é enviada com, pelo menos, 2 dias úteis de antecedência da
nova data da reunião.
No último exercício social, o Conselho de Administração realizou 7 reuniões, sendo 4 reuniões
ordinárias e 3 reuniões extraordinárias.
(b)
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Conforme item 5.3.18.1 do Acordo de Acionistas Pré-IPO da Companhia, as deliberações do
Conselho de Administração relativas às matérias abaixo relacionadas serão tomadas mediante o
voto afirmativo de: (a) 2 conselheiros eleitos pelo Bloco GIC ou de 1 conselheiro eleito pelo Bloco
GIC, caso o Bloco GIC tenha direito de eleger apenas um conselheiro; (b) 1 conselheiro eleito pelo
Bloco Figueiredo; e (c) 1 conselheiro eleito pelo Bloco Padovese:
•

abertura de capital e oferta pública inicial de ações pelas subsidiárias (exceto um IPO
Qualificado) e/ou fusão ou incorporação de uma subsidiária a uma sociedade de capital
aberto

•

alteração da política de distribuição de lucros das subsidiárias e a declaração de dividendos,
ou qualquer outra forma de distribuição de lucros ou recursos pelas subsidiárias, incluindo
juros sobre o capital próprio, superior a 25%; do lucro líquido do exercício. Para fins de
esclarecimento, o veto previsto neste inciso não se aplicará quanto às distribuições de lucros
ou reservas das Subsidiárias em favor da Companhia como mecanismo de gestão do caixa
do Grupo Cruzeiro do Sul;

•

aumento do Endividamento consolidado da Companhia acima de 4 (quatro) vezes o EBITDA
consolidado relativo aos 12 (doze) meses anteriores ao evento em questão, conforme
ajustado pro forma em caso de aquisições ou expansões relevantes no período;

•

a aquisição, pela Companhia ou por qualquer subsidiária, de (a) participação no capital social
de outra sociedade, de grupo de sociedades ou consórcios, ou (b) de parte substancial dos
ativos ou de negócio de outra sociedade em qualquer caso (i) cujo o enterprise value ou o
valor da contraprestação a ser paga pela Companhia ou pelas subsidiárias seja superior a
50% da receita líquida da Companhia, relativa aos 12 meses anteriores ao evento em
questão, ou (ii) envolvendo negócios não relacionados ao Negócio;

•

fusão, incorporação, cisão ou outra reorganização societária envolvendo concorrentes da
Companhia e qualquer subsidiária, sendo que no caso de fusão ou incorporação, desde que
gere uma diluição parcial da participação dos Blocos na Companhia superior a 11%;

•

aprovação de desinvestimento, cessão, transferência, criação de quaisquer ônus ou
disposição de ativos pela Companhia ou pelas subsidiárias em qualquer caso envolvendo
valores superiores, em uma ou mais operações relacionadas, por exercício social, a 20% da
receita líquida consolidada da Companhia e das subsidiárias;
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•

celebração de novos contratos, alteração dos contratos vigentes (que não seja a mera
renovação) ou término de operações ou contratos já existentes com Partes Relacionadas da
Companhia e/ou das subsidiárias (inclusive contratos de locação), observado o disposto na
Cláusula 5.3.9 do Acordo de Acionistas da Companhia;

•

aprovação de quaisquer planos de opção de compra de ações ou planos similares de
incentivo e remuneração de longo prazo para os executivos que lhes outorgue participação
do capital social da Companhia ou de qualquer subsidiária (efetiva ou potencial) igual ou
superior a 3% do capital social da Companhia ou de qualquer subsidiária;

•

concessão de qualquer garantia, real ou fidejussória, incluindo avais e fianças, pela
Companhia e/ou pelas subsidiárias, em benefício de qualquer terceiro, independentemente
do valor objeto da garantia, exceto quando tal garantia seja prestada no contexto de
obrigações assumidas pela Companhia ou pelas subsidiárias que tenham sido aprovadas
nos termos dos itens (iv) e (vi) acima;

•

alterações relevantes do objeto social das subsidiárias e abertura de novas linhas de
negócios por uma subsidiária ou quaisquer alterações relevantes nas linhas de negócios
existentes das subsidiárias;

•

transformação, liquidação ou dissolução das subsidiárias;

•

pedido voluntário de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou procedimento de
insolvência das subsidiárias;

•

contratação do auditor independente da Companhia que não seja a Deloitte,
PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young ou KPMG; e

•

o voto a ser proferido pela Companhia ou por uma subsidiária na qualidade de sócia,
acionista ou quotista de qualquer pessoa em que a Companhia ou uma subsidiária detenha
participação relevante em deliberações envolvendo quaisquer dos critérios acima elencados.

O Acordo de Acionistas celebrado em 21 de fevereiro de 2020 entre Fundo de Investimento em
Participações ALFA 7 ("FIP Alfa 7"); D2HFP Fundo de Investimento em Participações ("FIP D2HFP");
ARCHY LLC ("Archy"); e como intervenientes anuentes, a Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
("Companhia"); GAMA 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no
Exterior ("FIM GAMA"); REDMOND Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior ("FIM Redmond"); Fernando Padovese ("Fernando"); Renato Padovese
("Renato"); Cartago Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado ("FIM Cartago"); Hermes
Ferreira Figueiredo ("Prof. Hermes"); Dagmar Rollo Figueiredo ("Dagmar"); Fábio Ferreira
Figueiredo ("Fábio"); Patrícia Ferreira Figueiredo ("Patrícia"); e Débora Ferreira Figueiredo
("Débora" e, em conjunto com Companhia, FIM Gama, FIM Redmond, Fernando, Renato, Prof.
Hermes, Dagmar, Fábio e Patrícia, “Intervenientes Anuentes”) prevê o término do Acordo de
Acionistas caso a oferta pública inicial (IPO) da Companhia seja bem sucedida.
Desta forma, FIP Alfa 7, FIP D2HFP, Archy e os Intervenientes Anuentes celebraram um novo acordo
de acionistas em 8 de janeiro de 2021, com termos e condições similares ao acordo vigente, inclusive
em relação às matérias relativas ao exercício do direito de voto, indicação de membros ao conselho
de administração e transferência de ações entre acionistas, cuja vigência está condicionada à
divulgação do anúncio de início no âmbito da oferta pública inicial de ações de emissão da
Companhia.
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(c)

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia não adota qualquer política diferenciada de identificação e administração de conflitos
de interesses, pois entende que os regramentos legais em relação a esta matéria atualmente em
vigor são instrumentos eficientes e suficientes para identificar, administrar e, quando necessário,
coibir a tomada de decisões conflitadas pelos administradores.
(d)

política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração

A Companhia ainda não adota qualquer política diferenciada de indicação e de preenchimento de
cargos do conselho de administração.
Os critérios e procedimentos a serem observados para a indicação e composição do Conselho de
Administração, os Comitês e da Diretoria estão previstos nos acordos de acionistas da Companhia
arquivado em sua sede.
Para mais informações acerca dos acordos de acionistas da Companhia arquivados em sua sede,
veja o item 15.5 deste Formulário de Referência.
(i)
órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e local na rede mundial de
computadores para consulta
A Companhia ainda não adota qualquer política diferenciada de indicação e de preenchimento de
cargos do conselho de administração.
(ii)

principais características

A indicação dos membros do Conselho de Administração, de seus Comitês e da Diretoria deverá
observar o disposto no Estatuto Social da Companhia, nos regimentos internos do Conselho de
Administração e de seus Comitês, nos acordos de acionistas da Companhia (conforme aplicável), no
Regulamento do Novo Mercado, na Lei das Sociedades por Ações e nas demais legislações e
regulamentações aplicáveis.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
Nos termos do estatuto social, a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, nos termos do Regulamento de
Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social da
Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil
e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em
geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem,
do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação do Novo Mercado.
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Advogado

127.741.818-79

Relações Públicas

187.005.328-19

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

21/06/1968
Empresário

Fernando Padovese

146.261.778-67

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

01/07/1969
Empresário

Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva

001.232.687-96

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Membro do C.A.

O Sr. Fernando não exerce outros cargos
ou funções na Companhia.

29 - Outros Conselheiros

Membro do C.A.

A Sra. Débora não exerce outros cargos
ou funções na Companhia.

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

05/07/1974

Débora Ferreira Figueiredo

29 - Outros Conselheiros
Membro do C.A.

Professor

151.905.258-80

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

12 - Diretor de Relações com
Investidores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor Financeiro e Administrativo

O Sr. Renato Padovese não exerce outros
cargos ou funções na Companhia.

13/07/1970

Renato Padovese

O Sr. Fábio pertence ao Comitê de
Finanças da Companhia.

28/11/1969

Fábio Ferreira Figueiredo

O Sr. Antônio exerce o cargo de
Coordenador do Comitê de Finanças da
Companhia e Diretor Financeiro e
Administrativo, desde 05 de outubro de
2020.

Economista

060.445.678-69

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

01/01/1967

Antônio Cavalcanti Júnior

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

Data de posse

Data da eleição
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Consecutivos

Sim

05/10/2022

Sim

05/10/2022

Sim

05/10/2022

Sim

Até 05/10/2022

Sim

Até 05/10/2022

Sim

Até 05/10/2022

100.00%

3

100.00%

8

100.00%

7

100.00%

6

0.00%

1

0.00%

6
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Profissão

CPF

Economista

236.803.718-70

Engenheiro

766.170.922-87

Consultor

041.163.508-50

Hermes Ferreira Figueiredo

08/07/1938

Economista

136.462.558-03

O Sr. Rodrigo Capelato exerce o cargo de
Membro do Comitê de Auditoria da
Companhia, desde 05 de outubro de
2020.

02/03/1971

Rodrigo Capelato

O Sr. Renato Russo exerce o cargo de
Coordenador do Comitê de Auditoria da
Companhia, desde 05 de outubro de
2020.

31/08/1961

Renato Russo

O Sr. Vitor exerce o cargo de Membro do
Comitê de Finanças da Companhia, desde
05 de outubro de 2020.

24/06/1984

Vitor da Silva Alves

O Sr. Wolfgang não exerce outros cargos
ou funções na Companhia.

17/02/1970

Wolfgang Stephan Schwerdtle

O Sr. Carlos exerce o cargo de Membro
do Comitê de Finanças da Companhia e
Comitê de Auditoria da Companhia, desde
05 de outubro de 2020.

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Membro do C.A.

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

Data de posse

Data da eleição
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Até 05/10/2022

Sim

05/10/2022

Sim

05/10/2022

Sim

05/10/2022

Sim

05/10/2022

6

100.00%

1

100.00%

3

100.00%

4

100.00%

4
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Número de Mandatos
Consecutivos

Versão : 2

Sim

100.00%

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Débora Ferreira Figueiredo - 187.005.328-19
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Membro do Conselho da Associação Brasileira de Universidades Privadas - ANUP. Possui doutorado e mestrado em Ciências da Alimentação pela Universidade de São Paulo - USP, MBA pela Business School São
Paulo - BSP e certificado do Programa de gerenciamento geral da Harvard Business School em 2015 e exerce o cargo de Conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia desde 05 de
outubro de 2020.
O Sr. Renato Padovese não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº
617, de 5 de dezembro de 2019.

Renato Padovese - 151.905.258-80

Fundador e vice-presidente (1998/99) da CNU (Universidade de São Paulo Chanel) e membro do conselho da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - ABMES. Possui doutorado em Ciências
Sociais e mestrado em Administração de Empresas e Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP e exerce o cargo de Diretor de Relação com Investidores, desde 02 de setembro de 2020.
O Sr. Fábio não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019.

Fábio Ferreira Figueiredo - 127.741.818-79

O Sr. Antonio não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Ex-controller da Accor por 8 anos, gerente administrativo da Renault Brasil por 2 anos, executivo do Grupo Folha por 8 anos e CFO da Farmasa por 3 anos. Possui um programa geral de administração na Harvard
Business School, doutorado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC, bacharelado em Economia, MBA pela Fundação Getúlio Vargas - FGV e MBA em finanças
pelo INSPER, com cursos de extensão em controle e engenharia financeira da pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e exerce o cargo de Diretor Financeiro e Administrativo da Companhia, desde 21 de julho de
2008.

Antônio Cavalcanti Júnior - 060.445.678-69

Experiência profissional / Critérios de Independência

O Sr. Hermes exerce o cargo de
Presidente da Diretoria da Companhia,
desde 05 de outubro de 2020.

33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir.
Presidente

Professor

004.946.158-34

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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O Sr. Vitor da Silva Alves não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente
exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Ingressou na GIC Private Limited em 2014 e atualmente é vice-presidente do escritório de São Paulo. Antes da GIC, trabalhou em Private Equity no Axxon Group e em consultoria de gestão na McKinsey &
Company. Possui bacharel em Engenharia Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e MBA pela Booth School of Business da Universidade de Chicago. É membro do Conselho de Administração da
Companhia, desde 21 de março de 2017.

Vitor da Silva Alves - 766.170.922-87

Diretor Geral do Escritório no Brasil do GIC Private Limited, onde iniciou sua trajetória em 2009. É conselheiro da Rede D'Or São Luiz SA e Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. Anteriormente foi conselheiro da
SOMOS Educação S.A. e Netshoes S.A.Graduado e pós-graduado em economia pela University of Oxford, com MBA da University of Chicago e doutor em finanças pela European Business School. Wolfgang”
trabalhou na MidOcean Partners, na Madison Dearborn and no Goldman Sachs. O Sr. Schwerdtle é Presidente do Conselho de Administração da Companhia, desde 05 de outubro de 2020, tendo sido eleito pelo
acionista Archy LLC, detido pelo GIC Private Limited.
O Sr. Wolfgang não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019.

Wolfgang Stephan Schwerdtle - 236.803.718-70

O Sr. Carlos não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

É CEO e sócio da AUMA Café Armazéns Gerais. Foi CEO da AUMA Holding – Industria e Negócios e do O Estado de São Paulo Mídia (1994-2011), Diretor Geral da Confederação Nacional da Industria/SP, Diretor
Geral do Instituto Euvaldo Lodi – IEL/SP e Diretor Adjunto ICC Brasil – International Chamber of Commerce (2011-2019). Possui ampla experiência como membro do Conselho de Administração de grandes
empresas, sendo membro do Conselho Terrena Agronegócios Ltda. desde 2004, do Instituto Euvaldo Lodi – IEL – Departamento Nacional (2017-2019) e da ABL – Associação Brasileira de Listas e Guias (20162010). Possui MBA Executivo, pela Business School São Paulo – BSP, formação de conselheiros pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, certificação pelo Programa FGV CEO pela Fundação
Getúlio Vargas – FGV, Gestão Estratégica pelo INSEAD Fontainebleau – França e em Estratégias para Inovação pela Wharton University. É conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia,
desde 05 de outubro de 2020.

Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva - 001.232.687-96

Empresário do ramo do varejo desde 2001, foi auditor na Price PricewaterhouseCoopers Brasil (1990-1993), funcionário público no Banco do Brasil (1994-1995) e Gerente Administrativo da Companhia de 19962000. Formou-se em Administração Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC e em Ciências Contábeis pela Universidade Cruzeiro do Sul, sendo pós-graduado em Gestão Empresarial
pela Faculdade Trevisan. É membro do Conselho de Administração da Companhia, desde 30 de novembro de 2011.
O Sr. Fernando não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019.

Fernando Padovese - 146.261.778-67

Sócia fundadora da Folks Netnográfica, empresa criada em 2010 e pioneira no Brasil no uso de netnografia e big data digital aplicadas à pesquisa de mercado.
Atuou em grandes empresas como Johnson & Johnson, Taiff e na agência Lew Lara TBWA. Como empreendedora, foi também co-fundadora da Cervejaria Baden.
Débora é graduada em Comunicação Social pela Fundação Armando Alvares Penteado - FAAP, pós-graduada em Marketing pela Harvard University, Mestre em Administração de Empresas pela PUC-SP e Doutora
em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia do Consumo pela PUC-SP e Kellogg School of Management, também possui especialização em Digital Marketing Strategy pela Harvard University. É membro do
Conselho de Administração da Companhia desde 01 de fevereiro de 2012.
A Sra. Débora não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019.
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Wolfgang Stephan Schwerdtle - 236.803.718-70

N/A

Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva - 001.232.687-96

N/A

Fernando Padovese - 146.261.778-67

N/A

Débora Ferreira Figueiredo - 187.005.328-19

N/A

Renato Padovese - 151.905.258-80

N/A

Fábio Ferreira Figueiredo - 127.741.818-79

N/A

Antônio Cavalcanti Júnior - 060.445.678-69

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 321 de 465

Co-fundador do Colégio Cruzeiro do Sul em 1965 e da Universidade Cruzeiro do Sul em 1970, sendo o primeiro Reitor da instituição de 1993 a 1997, também fundou a Associação Santos Dumont de Educação e
Cultura.
É membro do Conselho de Administração das Entidades Mantenedora de Ensino Superior – ABMES e desde 2004 exerce o cargo de Presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras do Estado de São Paulo –
SEMESP. Hermes é licenciado e bacharel em História pela Universidade de São Paulo – USP e exerce o cargo de Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia, desde 30 de novembro
de 2011.
O Sr. Hermes não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019.

Hermes Ferreira Figueiredo - 004.946.158-34

Diretor Executivo do Sindicado das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo – SEMESP, desde 2004, membro do Conselho Consultivo do Programa de
Aperfeiçoamento dos Processos de Regulação e Supervisão da Educação Superior – CC PARES do Ministério da Educação e do Grupo de Estudos de Indicadores para a Educação Superior – GEIES do Ministério
da Educação, professor universitário e palestrante nas áreas de políticas públicas, tendências, gestão e avaliação para educação superior. Foi Conselheiro Independente do Grupo Educacional Opet (2017-2019) e
Assessor Econômico da ABRACAF - Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat (1999-2000). É graduação em Economia pela Faculdade de Administração e Economia da Universidade de São
Paulo - FEA/USP e doutoramento em Estudos Contemporâneos no Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, além de especialização em Administração da Fundação Armando Álvares
Penteado – FAAP e em Tecnologia da Informação pela Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo - FIA/USP. É conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia,
desde 05 de outubro de 2020.
O Sr. Rodrigo Capelato não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº
617, de 5 de dezembro de 2019.

Rodrigo Capelato - 136.462.558-03

É membro do Conselho de Administração da Sul América S.A. desde 2014, coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco e membro do Comitê de Investimento. Trabalhou na SulAmérica, onde atuou em
diversas posições, incluindo a de Diretor Geral da Sul América Investimentos e a de Vice-Presidente da unidade de negócios de Vida e Previdência. Possui ampla experiência nos mercados financeiro e de seguros,
onde ocupou destacadas posições nos órgãos de representação destes mercados. É certificado pelo Programa de Gestão Avançada pela Warthon Business School (2001) e certificação de Conselheiro pelo Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (2017), além de realizar palestras sobre política nas organizações, sua área de especialização acadêmica. Formou-se em Ciências Sociais pela Universidade de São
Paulo (1985) é mestre em Administração de Empresas com ênfase em estratégia pelo INSPER (2007-2010) é conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia, desde 02 de agosto de 2018.
O Sr. Renato Russo não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº
617, de 5 de dezembro de 2019.
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Rodrigo Capelato - 136.462.558-03
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Renato Russo - 041.163.508-50
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Vitor da Silva Alves - 766.170.922-87
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria
Consultor

Profissão

Tipo de Auditoria

Comitê de Auditoria
Empresário

Membro do Comitê (Efetivo)

Coordenador

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

05/10/2020

01/07/1969

05/10/2020

31/08/1961

Data eleição

Data de
nascimento

1

05/10/2020

1

05/10/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

Comitê de Auditoria
Economista

Membro do Comitê de Auditoria

Outros

05/10/2020

02/03/1971

1

05/10/2020

Comitê Financeiro
Economista

Comitê Financeiro
Engenheiro

Comitê Financeiro
Advogado

Comitê Financeiro
Engenheiro

Comitê Financeiro
Empresário

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê de Finanças

Outros

Membro do Comitê de Finanças

Outros

Coordenador

Outros

060.445.678-69

Antônio Cavalcanti Júnior

Comitê Financeiro
Economista

Coordenador

Outros

O Sr. Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva exerce o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia.

001.232.687-96

Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva

O Sr. Vitor da Silva Alves exerce o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia.

766.170.922-87

Vitor da Silva Alves

O Sr. Fábio Ferreira Figueiredo exerce a função de Diretor de Relação com Investidores.

127.741.818-79

Fábio Ferreira Figueiredo

O Sr. Vitor da Silva Alves exerce o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia

766.170.922-87

Vitor da Silva Alves

O Sr. Antônio Cavalcanti Júnior exerce a função de Diretor Financeiro e Administrativo

060.445.678-69

Antônio Cavalcanti Júnior

05/10/2020

01/01/1967

05/10/2020

01/07/1969

05/10/2020

24/06/1984

05/10/2020

28/11/1969

05/10/2020

24/06/1984

05/10/2020

01/01/1967

1

05/10/2020

1

05/10/2020

1

05/10/2020

1

05/10/2020

1

05/10/2020

1

05/10/2020

O Sr. Rodrigo Capelato exerce os cargos de conselheiro independente do Conselho de Administração da Companhia e membro do Comitê de Auditoria da Companhia.

136.462.558-03

Rodrigo Capelato

O Sr. Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva exerce a função de conselheiro Independente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Finanças da Companhia.

001.232.687-96

Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva

O Sr. Renato Russo exerce a função de conselheiro independente do Conselho de Administração.

041.163.508-50

Renato Russo

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

100.00%

05/10/2022

100.00%

05/10/2022

100.00%

05/10/2022

100.00%

05/10/2022

100.00%

05/10/2022

100.00%

05/10/2022

100.00%

05/10/2022

100.00%

05/10/2022

100.00%

05/10/2022

PÁGINA: 323 de 465

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 2

1022

Descrição outros comitês

CPF

Profissão

Tipo de Auditoria
Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado
Data eleição

Data de
nascimento
Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 2

Antônio Cavalcanti Júnior - 060.445.678-69

PÁGINA: 324 de 465

Diretor Executivo do Sindicado das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo – SEMESP, desde 2004, membro do Conselho Consultivo do Programa de
Aperfeiçoamento dos Processos de Regulação e Supervisão da Educação Superior – CC PARES do Ministério da Educação e do Grupo de Estudos de Indicadores para a Educação Superior – GEIES do Ministério
da Educação, professor universitário e palestrante nas áreas de políticas públicas, tendências, gestão e avaliação para educação superior. Foi Conselheiro Independente do Grupo Educacional Opet (2017-2019) e
Assessor Econômico da ABRACAF - Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat (1999-2000). É graduação em Economia pela Faculdade de Administração e Economia da Universidade de São
Paulo - FEA/USP e doutoramento em Estudos Contemporâneos no Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, além de especialização em Administração da Fundação Armando Álvares
Penteado – FAAP e em Tecnologia da Informação pela Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo - FIA/USP. É conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia,
desde 05 de outubro de 2020.
O Sr. Rodrigo Capelato não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº
617, de 5 de dezembro de 2019.

Rodrigo Capelato - 136.462.558-03

É CEO e sócio da AUMA Café Armazéns Gerais. Foi CEO da AUMA Holding – Industria e Negócios e do O Estado de São Paulo Mídia (1994-2011), Diretor Geral da Confederação Nacional da Industria/SP, Diretor
Geral do Instituto Euvaldo Lodi – IEL/SP e Diretor Adjunto ICC Brasil – International Chamber of Commerce (2011-2019). Possui ampla experiência como membro do Conselho de Administração de grandes
empresas, sendo membro do Conselho Terrena Agronegócios Ltda. desde 2004, do Instituto Euvaldo Lodi – IEL – Departamento Nacional (2017-2019) e da ABL – Associação Brasileira de Listas e Guias (20162010). Possui MBA Executivo, pela Business School São Paulo – BSP, formação de conselheiros pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, certificação pelo Programa FGV CEO pela Fundação
Getúlio Vargas – FGV, Gestão Estratégica pelo INSEAD Fontainebleau – França e em Estratégias para Inovação pela Wharton University. É conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia,
desde 05 de outubro de 2020.
O Sr. Carlos não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019.

Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva - 001.232.687-96

Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva - 001.232.687-96

É membro do Conselho de Administração da Sul América S.A. desde 2014, coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco e membro do Comitê de Investimento. Trabalhou na SulAmérica, onde atuou em
diversas posições, incluindo a de Diretor Geral da Sul América Investimentos e a de Vice-Presidente da unidade de negócios de Vida e Previdência. Possui ampla experiência nos mercados financeiro e de seguros,
onde ocupou destacadas posições nos órgãos de representação destes mercados. É certificado pelo Programa de Gestão Avançada pela Warthon Business School (2001) e certificação de Conselheiro pelo
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (2017), além de realizar palestras sobre política nas organizações, sua área de especialização acadêmica. Formou-se em Ciências Sociais pela Universidade
de São Paulo (1985) é mestre em Administração de Empresas com ênfase em estratégia pelo INSPER (2007-2010) é conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia, desde 02 de agosto
de 2018.
O Sr. Renato Russo não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº
617, de 5 de dezembro de 2019.

Renato Russo - 041.163.508-50

Experiência profissional / Critérios de Independência

O Sr. Antônio Cavalcanti Júnior exerce a função de Diretor Financeiro e Administrativo.

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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N/A

Fábio Ferreira Figueiredo - 127.741.818-79

N/A

Vitor da Silva Alves - 766.170.922-87

Vitor da Silva Alves - 766.170.922-87

N/A

Antônio Cavalcanti Júnior - 060.445.678-69

Antônio Cavalcanti Júnior - 060.445.678-69

N/A

Rodrigo Capelato - 136.462.558-03

N/A

Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva - 001.232.687-96

Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva - 001.232.687-96

N/A

Renato Russo - 041.163.508-50

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 325 de 465

Fundador e vice-presidente (1998/99) da CNU (Universidade de São Paulo Chanel) e membro do conselho da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - ABMES. Possui doutorado em Ciências
Sociais e mestrado em Administração de Empresas e Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP e exerce o cargo de Diretor de Relação com Investidores, desde 02 de setembro de 2020.
O Sr. Fábio não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019.

Fábio Ferreira Figueiredo - 127.741.818-79

Ingressou no GIC Private Limited em 2014 e atualmente exerce cargo de Vice-Presidente. O Sr. Alves trabalha no escritório do GIC (Ventures) Private Limited em São Paulo. Antes do GIC Private Limited, trabalhou
em private equity no Axxon Group e em consultoria de gestão na McKinsey & Company. É graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e possui MBA pela Booth School of
Business da Universidade de Chicago. É membro do Conselho de Administração da Companhia, desde 21 de março de 2017.
O Sr. Vitor não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019.

Vitor da Silva Alves - 766.170.922-87

Vitor da Silva Alves - 766.170.922-87

Ex-controller da Accor por 8 anos, gerente administrativo da Renault Brasil por 2 anos, executivo do Grupo Folha por 8 anos e CFO da Farmasa por 3 anos. Possui um programa geral de administração na Harvard
Business School, doutorado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC, bacharelado em Economia, MBA pela Fundação Getúlio Vargas - FGV e MBA em finanças
pelo INSPER, com cursos de extensão em controle e engenharia financeira da pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e exerce o cargo de Diretor Financeiro e Administrativo da Companhia, desde 21 de julho de
2008.
O Sr. Antonio não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019.

Antônio Cavalcanti Júnior - 060.445.678-69

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

1024

127.741.818-79 Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

151.905.258-80 Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

187.005.328-19 Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

004.946.158-34 Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

Não aplicável

Observação

Membro do Conselho de Administração

Fernando Padovese

Pessoa relacionada

146.261.778-67 Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

Diretor Acadêmico (não estatutário) e Membro do Conselho de Administração

Renato Padovese

Administrador do emissor ou controlada

Não aplicável

Observação

Membro do Conselho de Administração

Débora Ferreira Figueiredo

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente

Hermes Ferreira Figueiredo

Administrador do emissor ou controlada

Não aplicável

Observação

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 2

62.984.091/0001-02
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62.984.091/0001-02 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

62.984.091/0001-02

62.984.091/0001-02 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

62.984.091/0001-02

62.984.091/0001-02 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

004.946.158-34 Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

CPF

Diretor de Relações com Investidores e Membro do Comitê de Finanças

Fábio Ferreira Figueiredo

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente

Hermes Ferreira Figueiredo

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois, na data deste Formulário de Referência, não existem relações de subordinação, prestação de serviço
ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros.

1025

PÁGINA: 327 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
A Companhia tem como prática e diretriz preservar seus administradores de eventual
responsabilização pessoal, perdas ou contingências que possam recair sobre eles em decorrência
do exercício de seus cargos ou de benefícios recebidos da Companhia ou das controladas da
Companhia em virtude de seus cargos, exceto se tais perdas ou contingências resultarem de dolo
ou má-fé.
Além disso, renovamos apólice de seguro de responsabilidade civil geral de administradores (“D&O”)
contratando a seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., com cobertura para eventuais
pagamentos de indenizações por perdas e danos decorrentes das atividades dos nossos diretores
e/ou administradores, até 02 de setembro de 2021.
Mediante o pagamento de prêmio total do D&O, no montante de até R$44.353,31, a seguradora fica
responsável por todas as perdas decorrentes das reclamações feitas durante a vigência da apólice,
ou o período complementar para apresentação de reclamações (isto é, 36 meses, tendo início na
data do término de vigência da apólice ou na data de seu cancelamento), ou ainda, período
suplementar para apresentação de reclamações (isto é, 24 meses), se contratado, com base nas
coberturas, conforme estabelecido das condições contratuais das apólices. Existem determinados
tipos de risco que não estão cobertos pela apólice acima descrita, tais como: reclamações por
prejuízos causados por ato ou omissão dolosa ou ato culposo equiparável ao dolo ou fraude, ato ou
omissão tipificada criminalmente; reclamações relacionadas a obrigações de natureza tributárias do
tomador, na qual os diretores e/ou administradores não figure como um dos réus ou reclamados;
qualquer reclamação relacionada à prestação de serviços profissionais desempenhados pela
Companhia; qualquer reclamação por prejuízos decorrentes, direta ou indiretamente, de dano
ambiental; danos causados a terceiros, na qualidade de cidadãos, quando não estiverem no
exercício de seus cargos na Companhia, e/ou em suas subsidiárias, e/ou em suas coligadas,
situação que se enquadra em outro ramo de seguro, o seguro de Responsabilidade civil geral (rc
geral); danos causados a terceiros quando no exercício de profissões liberais, fora do exercício de
seus cargos na Companhia, e/ou em suas subsidiárias, e/ou em suas coligadas, que são
enquadrados em outro ramo de seguro, o seguro de responsabilidade civil profissional (rc
profissional); valores que sejam considerados não seguráveis nos termos da Lei Brasileira; dívidas
e obrigações cuja responsabilidade seja exclusivamente da Companhia, exceto quando por decisão
judicial ocorra a responsabilização solidária ou subsidiária; qualquer reclamação relacionada direta
ou indiretamente com uma emissão de valores mobiliários da Companhia; reclamação decorrente ou
relacionada, direta ou indiretamente, com (i) qualquer ato ou omissão anterior ao período de
retroatividade ou (ii) qualquer ato ou omissão notificado no período de vigência de apólices anteriores
a esta apólice, contratadas com outras sociedades seguradoras, ou ainda, (iii) uma reclamação
anterior à data da primeira contratação desta apólice, desde que tal reclamação já fosse de
conhecimento do segurado ou da Companhia na referida data da primeira contratação desta apólice;
danos estéticos; gestor de programa ou fundo de pensão; preço inadequado de uma aquisição;
danos sociais; reclamação direta ou indiretamente ocasionada por, através de ou como
consequência de guerra, invasão, atos de inimigos estrangeiros, hostilidades (se for declarado guerra
ou não), terrorismo, guerra civil, rebelião, revolução, insurreição, poder militar ou usurpado ou
confisco ou nacionalização, ou requisição, ou destruição de, ou danos à propriedade por ou sob
ordens de qualquer governo ou autoridade pública ou local, inclusive os custos de defesa decorrentes
desta exclusão; reclamações de mercado de capitais; e inabilitação do segurado.
Assim, na hipótese de ocorrência desses eventos não cobertos, poderemos incorrer em custos
adicionais para a recomposição da sua perda. Por fim, não se pode garantir que, mesmo na hipótese
da ocorrência de um sinistro coberto pelas apólices, o pagamento do seguro será suficiente para
cobrir os danos decorrentes de tal sinistro.
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12.12 - Outras informações relevantes
Assembleias Gerais da Companhia
Apresentamos abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos 3
(três) exercícios sociais, (i) resumo das principais matérias aprovadas, (ii) data de sua realização,
(iii) instalação em primeira ou segunda convocação, e (iv) quórum de instalação:
Evento

Principais Matérias

Assembleia Geral
Extraordinária

Data

Convocação

Quórum

Desdobramento de ações da Companhia; Alteração
e reformulação integral do Estatuto da Social da 11/01/2021
Companhia

Dispensada

100%

Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária

Remuneração global da administração; Alteração e
reformulação integral do Estatuto Social da
Companhia para adaptá-lo às exigências legais e
regulamentares aplicáveis às companhias abertas; 05/10/2020
Autorização para abertura de capital e realização da
oferta pública; e eleição do Conselho de
Administração.

Dispensada

100%

Assembleia Geral
Extraordinária

Alteração e reformulação integral do Estatuto da
21/02/2020
Social da Companhia

Dispensada

100%

Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária

Em sede de Assembleia Geral Ordinária, aprovação
das demonstrações financeiras do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e reeleição
31/07/2020
do Conselho de Administração; e em sede de
Assembleia Geral Extraordinária, o aumento de
capital da Companhia

Dispensada

100%

Assembleia Geral
Extraordinária

Ampla reforma do Estatuto Social visando atender
aos requisitos legais aplicados às companhias
abertas; e autorização para abertura de capital da 31/08/2020
Companhia e pedido de registro de emissor na
categoria “B” perante a CVM

Dispensada

100%

Assembleia Geral de
Debenturistas da 1ª
Emissão da
Companhia

Alteração do controle acionário da Companhia

21/01/2019

Dispensada

100%

Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária

Em sede de Assembleia Geral Ordinária, aprovação
das demonstrações financeiras do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018 e reeleição
16/04/2019
do Conselho de Administração; e em sede de
Assembleia Geral Extraordinária, o aumento de
capital da Companhia

Dispensada

100%

Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária

Em sede de Assembleia Geral Ordinária, aprovação
das demonstrações financeiras do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017 e reeleição
26/04/2018
do Conselho de Administração; e em sede de
Assembleia Geral Extraordinária, o aumento de
capital da Companhia

Dispensada

100%

Assembleia Geral
Extraordinária

Eleição do Conselheiro Independente

02/08/2018

Dispensada

100%

Assembleia Geral
Extraordinária

Reforma do estatuto social da Companhia,
destituição e eleição de membros do Conselho de 21/03/2017
Administração

Dispensada

100%
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Evento

Principais Matérias

Data

Convocação

Quórum

Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária

Em sede de Assembleia Geral Ordinária, aprovação
das demonstrações financeiras do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2016 e reeleição
19/04/2017
do Conselho de Administração; e em sede de
Assembleia Geral Extraordinária, o aumento de
capital da Companhia

Dispensada

100%

Assembleia Geral
Extraordinária

Aumento de capital e alteração do cargo de membros
26/10/2017
do Conselho de Administração

Dispensada

100%

Governança Corporativa
Código Brasileiro de Governança Corporativa coordenado pelo IBGC
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“IBGC”), governança corporativa é o
sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre
acionistas, conselho de administração, diretoria, auditores independentes e conselho fiscal. Os
princípios básicos que norteiam esta prática são: (i) transparência; (ii) equidade; (iii) prestação de
contas (accountability); e (iv) responsabilidade corporativa.
Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar
não só o desempenho econômico-financeiro da companhia, mas também todos os demais fatores
(ainda que intangíveis) que norteiam a ação empresarial. Por equidade entende-se o tratamento justo
e igualitário de todos os grupos minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. O
accountability, por sua vez, caracteriza-se pela prestação de contas da atuação dos agentes de
governança corporativa a quem os elegeu, com responsabilidade integral daqueles por todos os atos
que praticarem. Por fim, responsabilidade corporativa representa uma visão mais ampla da estratégia
empresarial, com a incorporação de considerações de ordem social e ambiental na definição dos
negócios e operações.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código Brasileiro
de Governanças Corporativa, a Companhia adota as seguintes:
•

capital social composto somente por ações ordinárias, proporcionando direito de voto a todos
os acionistas;

•

obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações quando da ocorrência
de transações em que se configure a alienação do controle acionário a todos os sócios e não
apenas aos detentores do bloco de controle. Todos os acionistas devem ter a opção de
vender suas ações pelo mesmo preço e nas mesmas condições. A transferência do controle
deve ser feita a preço transparente;

•

contratação de empresa de auditoria independente que tenha prestado serviços de auditoria
interna para a companhia há mais de três anos;

•

conselho de administração composto por, no mínimo, um terço de membros independentes;

•

não acumulação do cargo de diretor-presidente e presidente do conselho de administração;

•

adoção de política de gerenciamento de riscos, código de ética e conduta e política de
negociação de valores mobiliários;

•

definição de calendário anual com previsão de agenda anual temática com assuntos
relevantes e datas de discussão, incluindo as datas das reuniões ordinárias;

•

atas de reunião do conselho de administração redigidas com clareza e que registrem as
decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto; e
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•

utilização da assembleia geral de acionistas para comunicar a condução dos negócios da
companhia, sendo que as atas permitem o pleno entendimento das discussões havidas na
assembleia e trazem a identificação dos votos proferidos pelos acionistas.

Informações adicionais a respeito da governança da Companhia
Tendo em vista as recentes discussões e a celebração do novo acordo de acionistas, a Companhia
está em processo de redefinição das funções dos acionistas na sua estrutura de governança, o que
poderá ocasionar em alterações nos cargos de sua administração atual.
Para mais informações acerca do novo acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, cuja
vigência está condicionada à divulgação do anúncio de início no âmbito da oferta pública inicial de
ações de emissão da Companhia, veja o item 15.5 deste Formulário de Referência.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
(a)
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode
ser consultado.
A Companhia adota uma Política de Remuneração, a qual foi aprovada em reunião do Conselho de
Administração realizada em 05 de outubro de 2020, conforme revisada em 04 de fevereiro de 2021,
e estabelece as diretrizes que devem ser observadas quanto à remuneração dos membros do
Conselho de Administração, da Diretoria e dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de
Administração, bem como dos membros do Conselho Fiscal (quando instalado).
A Política de Remuneração pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia:
Rua Cesário Galero, nº 432 a 448, Tatuapé, Município e Estado de São Paulo, CEP 03071-000; e
(ii) internet: site da Companhia (http://ri.cruzeirodosuleducacional.com.br/).
(b)

composição da remuneração

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração
A remuneração dos membros do Conselho de Administração é atualmente composta por uma
remuneração fixa que compreende o salário base mensal, que tem como objetivo remunerar os
serviços prestados, em conformidade com as práticas de mercado, reconhecendo suas atuações no
desenvolvimento e acompanhamento das estratégias de negócio da Companhia.
Diretoria
A remuneração dos membros da Diretoria estatutária e da Diretoria não estatutária é atualmente
composta por uma remuneração fixa, conforme definida em seus respectivos contratos de trabalho,
e uma remuneração variável, sujeita ao atingimento de metas individuais e coletivas.
A remuneração fixa compreende o salário base mensal, que tem como objetivo remunerar os
serviços prestados, em conformidade com as práticas de mercado, como reconhecimento do
desempenho individual, experiência e conhecimento.
A remuneração variável compreende o pagamento de participação nos resultados da Companhia,
como forma de premiar o atingimento das metas propostas no orçamento através do planejamento
estratégico.
Adicionalmente, os membros da Diretoria fazem jus a determinados benefícios diretos e indiretos,
que visam a contribuir com a qualidade de vida dos membros da Diretoria, e consistem em
assistência médica, assistência odontológica, vale de refeição e linha telefônica corporativa.
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total nos
três últimos exercícios sociais:

Salário Base
Conselho
de
Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
% em relação à remuneração total
Benefícios
Remuneração
Remuneração
diretos e
baseada em
Variável
indiretos
ações

Total

100%

0%

0%

0%

100%

42,75%
0%

57,25%
0%

0%
0%

0%
0%

100%
0%
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Salário Base
Conselho
de
Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

(iii)

Total

0%

0%

0%

0%

100%

37,71%
0%

62,29%
0%

0%
0%

0%
0%

100%
0%

Salário Base
Conselho
de
Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
% em relação à remuneração total
Benefícios
Remuneração
Remuneração
diretos e
baseada em
Variável
indiretos
ações

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
% em relação à remuneração total
Benefícios
Remuneração
Remuneração
diretos e
baseada em
Variável
indiretos
ações

Total

0%

0%

0%

0%

100%

41,26%
0%

58,47%
0%

0%
0%

0%
0%

100%
0%

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

Até a data base deste Formulário de Referência, a Companhia concedeu remuneração apenas aos
conselheiros que não são acionistas da Companhia ou aos conselheiros que são partes relacionadas
de determinado acionista da Companhia. A remuneração dos membros do Conselho de
Administração foi definida pelos acionistas.
A remuneração da Diretoria estatutária e não estatutária decorre de acordo entre a Companhia e o
respectivo Diretor com base em estudo de remuneração baseada em qualificação profissional,
desempenho e parâmetros de mercado. A remuneração global dos Diretores, passa por revisão
anual, ocasião em que a Companhia reavalia a remuneração de seus executivos e aplica os reajustes
decorrentes das correções aplicadas à categoria profissional, além de rever os benefícios e variáveis
de acordo com o desempenho e resultado alcançado.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

As razões que justificam a composição da remuneração são, principalmente, meritocracia, incentivo
a performance e retenção dos profissionais, diretamente atrelados a melhora dos desempenhos da
Companhia.
(v)

membros não remunerados

Com exceção dos conselheiros Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva, Rodrigo Capelato e Renato
Russo, a Companhia não remunera os demais membros do Conselho de Administração, tendo em
vista que são acionistas ou partes relacionadas de acionistas da Companhia.
(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
A remuneração fixa é determinada com base nas melhores práticas de mercado e razões indicadas
no item (iv) acima, enquanto a remuneração variável, que é aplicável apenas à Diretoria estatutária
e não estatutária, é fixada com base nos resultados alcançados pela Companhia, em múltiplos de
salários, não sendo atualmente estipuladas metas individuais vinculadas à determinação da
remuneração variável a ser paga aos Diretores estatutários e não estatutários.
No âmbito da verificação do valor a ser pago a título de remuneração variável, é considerado, como
indicador de desempenho, o resultado alcançado pela Companhia por meio da verificação de seu
EBITDA Ajustado. As metas de EBITDA Ajustado que devem ser atingidas pela Companhia de modo
a viabilizar o pagamento da remuneração variável são definidas anualmente, de acordo com os
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objetivos da Companhia previstos para o ano em questão, levando em consideração melhoria do
resultado operacional e financeiro, captação de alunos e expansão de unidades.
(d)
como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
A estrutura da remuneração variável depende do desempenho da Companhia e o desempenho
individual do beneficiário. A remuneração anual leva em consideração a pesquisa de mercado,
observada também experiência profissional e maturidade do executivo na função, sempre
reavaliando anualmente o tema e revisando os parâmetros das metas estabelecidas.
(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
A Política de Remuneração tem como objetivo atrair, manter e motivar seus profissionais a
superarem as metas individuais e da Companhia, valorizando o engajamento no desenvolvimento
de soluções revolucionárias e tecnológicas.
Os parâmetros da remuneração têm o objetivo de incentivar os colaboradores a buscar a melhor
desempenho e resultados individuais e coletivos, empenhando-se com o propósito da Companhia e
eficiência nos projetos de interesse.
Ou seja, para o curto prazo, a Companhia busca obter o alinhamento de interesses com seus
administradores, por meio de salários e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. Com
relação aos interesses de médio e longo prazo, a Companhia visa a obter tal alinhamento por meio
do pagamento de premiações (bônus) anuais aos Diretores estatuários e não estatutários, vinculado
a metas da Companhia anuais, estabelecidas pelo Conselho de Administração, alinhadas ainda ao
incentivo para que o executivo permaneça na Companhia e atinja as metas de interesse social.
(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos
A remuneração dos administradores é suportada exclusivamente pela Companhia, as quais estão
demonstradas no item 13.2 deste Formulário de Referência.
(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Apenas os executivos identificados como pessoas chave possuem acordos de retenção, os quais
preveem o pagamento do Bônus de Retenção por Primeiro Evento de Liquidez, prevê que o executivo
fará jus ao montante equivalente a 0,5% sobre a diferença, desde que seja um resultado positivo,
entre (a) o valor de avaliação da Companhia considerado para o Primeiro Evento de Liquidez, e (b)
o Equity Value GIC ajustado, a partir de 1º de janeiro de 2017 até a data de fechamento do Primeiro
Evento de Liquidez, por uma taxa de 10% (dez por cento) ao ano, em caso da ocorrência de um dos
seguintes eventos: (i) operação que resulte de melhores esforços de subscrição, distribuição,
colocação ou outro tipo de contrato habitual entre a Companhia e uma ou mais instituições
financeiras para uma oferta pública inicial estruturada como uma oferta pública de valores mobiliários
de emissão da Companhia; (ii) ou uma subscrição primária ou secundária da oferta por investidores
que não sejam os acionistas D2HFP Fundo de Investimento em Participações ou Fundo de
Investimento em Participações Alfa 7 Mutiestratégia, ou o desinvestimento, total ou parcial, pelo
acionista Archy LLC.
Nesse sentido, caso a oferta pública inicial da Companhia, objeto de divulgação nas demonstrações
financeiras auditadas na data base de setembro de 2020, prevendo que caso um dos eventos de
liquidez seja concretizado, cada um dos referidos executivos identificados como pessoas chave
receberão, no âmbito de tais acordos de retenção, o montante de R$27.500 mil.
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(h)
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria
(i)

órgãos e comitês que participam do processo decisório e de que forma participam

O processo decisório é precedido de pesquisa de mercado, o qual é amplamente discutido pela
Diretoria Executiva com o Departamento de Recursos Humanos e posteriormente submetido à
decisão do Conselho de Administração e à Assembleia Geral.
(ii)

critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual

A fixação da remuneração individual baseia-se em critérios objetivos e subjetivos, bem como
pesquisa de mercado realizada por especialistas integrantes do Departamento de Recursos
Humanos, o qual estrutura os estudos com base no valor praticado pelo mercado, nas competências
exigidas, tempo no cargo. O estudo é concluído com base na avaliação do desempenho do
profissional em cumprimento dos objetivos estratégicos e do desempenho da Companhia.
(iii)
frequência e forma de avaliação do conselho de administração para adequação da
política de remuneração
A avaliação da adequação da política de remuneração ocorre sempre que demandada pela
Administração. A avaliação ocorre em reuniões especificas para análise e discussão do tema.
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

3,00

0,00

12,00

Nº de membros remunerados

3,00

3,00

0,00

6,00

360.000,00

4.045.000,00

0,00

4.405.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

6.002.000,00

0,00

6.002.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros da
Diretoria Estatutária foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros do
Conselho Fiscal foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

360.000,00

11.127.000,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

11.487.000,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

10,00

5,00

0,00

15,00

2,00

5,00

0,00

7,00

360.000,00

4.889.457,96

0,00

5.249.457,96

Benefícios direto e indireto

0,00

1.662.000,00

0,00

1.662.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

5.441.232,00

0,00

5.441.232,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros da
Diretoria Estatutária foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros do
Conselho Fiscal foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

360.000,00

11.992.689,96

0,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

12.352.689,96

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,16

5,00

0,00

14,16

Nº de membros remunerados

2,00

5,00

0,00

7,00

220.000,00

4.652.000,00

0,00

4.872.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

1.557.000,00

0,00

1.557.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

5.300.832,00

0,00

5.300.832,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros da
Diretoria Estatutária foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros do
Conselho Fiscal foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

220.000,00

11.509.832,00

0,00

Observação

Total da remuneração

11.729.832,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,50

5,00

0,00

12,50

Nº de membros remunerados

1,00

5,00

0,00

6,00

90.000,00

3.839.000,00

0,00

3.929.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

1.449.000,00

0,00

1.449.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

3.955.528,00

0,00

3.955.528,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

1036

PÁGINA: 338 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
Observação

Total da remuneração

Versão : 2

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros da
Diretoria Estatutária foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros do
Conselho Fiscal foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

90.000,00

9.243.528,00

0,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

Prevista para
31/12/2020

Conselho de
Administração

Nº total de
membros

9,00

Nº de membros
remunerados

0,00

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

3,00

0,0

12,00

3,00

0,0

6,00

Bônus
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo
previsto no plano
de remuneração

0,00

6.002.000,00(*)

0,00

6.002.000,00

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

0,00

6.002.000,00

0,00

6.002.000,00

Participação nos resultados
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo
previsto no plano
de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

(*)

O valor da remuneração variável do Diretor Presidente pode chegar ao múltiplo de 24 (vinte e quatro) salários e a dos
demais diretores pode chegar ao múltiplo de até 12 (doze) salários.

31/12/2019

Conselho de
Administração

Nº total de
membros

9,16

Nº de membros
remunerados

0,00

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

5,00

0,0

14,16

5,00

0,0

7,00

Bônus
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo
previsto no plano
de remuneração

0,00

5.441.232,00(*)

0,00

5.441.232,00

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

0,00

5.441.232,00

0,00

5.441.232,00
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Conselho Fiscal
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

0,00

5.441.232,00

0,00

5.441.232,00

Participação nos resultados
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo
previsto no plano
de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

0,00

0,00

0,00

0,00

(*)

O valor da remuneração variável do Diretor Presidente pode chegar ao múltiplo de 24 (vinte e quatro) salários e a dos
demais diretores pode chegar ao múltiplo de até 12 (doze) salários.

31/12/2018

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de
membros

9,16

5,00

0,0

14,16

Nº de membros
remunerados

0,00

5,00

0,0

7,00

0,00

0,00

Bônus
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração

0,00

Valor máximo
previsto no plano
de remuneração

0,00

0,00
5.300.832,00(*)

5.300.832,00
0,00

5.300.832,00

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

0,00

Valor
efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

0,00

5.300.832,00
0,00

5.300.832,00

0,00

5.300.832,00

Participação nos resultados
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo
previsto no plano
de remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no
plano de

0,00

0,00

0,00

0,00
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remuneração –
metas atingidas
Valor
efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

0,00

0,00

0,00

0,00

(*)

O valor da remuneração variável do Diretor Presidente pode chegar ao múltiplo de 24 (vinte e quatro) salários e a dos
demais diretores pode chegar ao múltiplo de até 12 (doze) salários.
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31/12/2017

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de
membros

7,5

5,00

0,0

12,5

Nº de membros
remunerados

0,00

5,00

0,0

5,00

0,00

0,00

Bônus
Valor mínimo
previsto no
plano de
remuneração
Valor máximo
previsto no
plano de
remuneração

0,00

0,00
3.955.528,00(*)

3.955.528,00
0,00

0,00
3.955.528,00

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

0,00

Valor
efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

0,00

3.955.528,00
0,00

3.955.528,00

0,00

3.955.528,00

Participação nos resultados
Valor mínimo
previsto no
plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor máximo
previsto no
plano de
remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor previsto no
plano de
remuneração –
metas atingidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor
efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

0,00

0,00

0,00

0,00

(*)
O valor da remuneração variável do Diretor Presidente pode chegar ao múltiplo de até 18 (dezoito) salários e a dos demais
diretores pode chegar ao múltiplo de até 10 (dez) salários.
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
(a)

termos e condições gerais

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(b)

principais objetivos do plano

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(c)

forma como o plano contribui para esses objetivos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(d)

como o plano se insere na política de remuneração do emissor

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(e)
como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e
longo prazo
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(f)

número máximo de ações abrangidas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(g)

número máximo de opções a serem outorgadas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(h)

condições de aquisição de ações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(i)

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(j)

critérios para fixação do prazo de exercício

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(k)

forma de liquidação

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
(I)

restrições à transferência das ações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(m)
critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(n)
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos
no plano de remuneração baseado em ações
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
Nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia aos seus administradores e não
houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos administradores da Companhia no
período corrente e nos últimos 3 (três) exercícios sociais. Em 05 de outubro de 2020, a Companhia
aprovou a Política de Remuneração, na qual passou a prever a possibilidade de remuneração
baseada em ações, com o condão de promover o crescimento e a lucratividade a longo prazo da
Companhia, buscando o alinhamento de objetivos entre os executivos e acionistas da Companhia e
proporcionando às pessoas que estão ou estarão envolvidas no seu crescimento, a oportunidade de
adquirir um direito de propriedade na Companhia, estimulando essas pessoas a contribuírem e
participarem do seu sucesso.
A remuneração baseada em ações dependerá da aprovação em Assembleia Geral do respectivo
Plano de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia, que poderá outorgar a
competência de sua administração ao Conselho de Administração.
Observado o Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral, o Conselho de
Administração poderá adotar periodicamente Programas de Opção de Compra de Ações, onde serão
definidas as premissas para outorga e os respectivos beneficiários.
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13.6 - Opções em Aberto

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela
diretoria estatutária
Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela
Companhia aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações
pelos administradores da Companhia no final do último exercício social.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária
Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela
Companhia aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações
pelos administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais. Para mais informações,
vide item 13.5 deste Formulário de Referência.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
(a)

modelo de precificação

Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela
Companhia aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações
pelos administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
(b)
dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela
Companhia aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações
pelos administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
(c)
método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de
exercício antecipado
Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela
Companhia aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações
pelos administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
(d)

forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela
Companhia aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações
pelos administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
(e)

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela
Companhia aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações
pelos administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis detidas por
administradores e conselheiros fiscais – por órgão
Exercício encerrado em 31/12/2019
% de participação
Órgão da
Administração(1)

Valor
Mobiliário

Característica

Quantidade(2)

Mesma
espécie/
classe

Total

Conselho de
Administração

Ações

Ordinárias

3.506.241,37

45,934962%

45,934962%

Diretoria Estatutária

Ações

Ordinárias

539.421,75

7,066925%

7,066925%

Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

(1)

Conforme previsto na Instrução da CVM nº480/2009, as informações aplicáveis aos membros da Diretoria que também são membros do
Conselho de Administração foram contabilizadas na coluna referente ao Conselho de Administração.
(2)
A quantidade de ações indicada compreende frações de ações porque considera as participações detidas indiretamente pelos
administradores da Companhia.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
Não aplicável, visto que a Companhia não oferece plano de previdência aos membros do Conselho
de Administração e aos diretores estatutários.
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5,00
2.551.000,00
1.817.000,00
2.301.966,40

5,00

2.551.000,00

1.905.000,00

2.398.537,99

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

5,00

5,00

Membro correspondente à maior remuneração exerceu cargo por 12 meses.

31/12/2017

Não aplicável. A Companhia não possuiu no período Conselho Fiscal.

Não aplicável. A Companhia não possuiu no período Conselho Fiscal.

Não aplicável. A Companhia não possuiu no período Conselho Fiscal.

31/12/2018

31/12/2017

Membro correspondente à maior remuneração exerceu cargo por 12 meses.

31/12/2017

31/12/2019

Membro correspondente à maior remuneração exerceu cargo por 12 meses.

31/12/2018

Conselho Fiscal

Membro correspondente à maior remuneração exerceu cargo por 12 meses.

31/12/2019

2,00

9,16

110.000,00

100.000,00

120.000,00

Conselho de Administração

Membro correspondente à maior remuneração exerceu cargo por 12 meses.

31/12/2018

Diretoria Estatutária

180.000,00

120.000,00

240.000,00

2,00

10,00

31/12/2018
1,00

7,50

90.000,00

90.000,00

90.000,00

31/12/2017

Conselho de Administração
31/12/2019

31/12/2019

1.848.705,60

1.487.000,00

2.113.000,00

31/12/2017

Membro correspondente à maior remuneração exerceu cargo por 12 meses.

Observação

5,00

31/12/2018

5,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conselho Fiscal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
Nos termos da reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de fevereiro de 2020, foi
aprovado mecanismo de indenização para os administradores Hermes Ferreira Figueiredo, Fábio
Ferreira Figueiredo e Renato Padovese (“Diretores Acionistas”) em caso de saída dos cargos na
diretoria da Companhia, nos seguintes termos e condições que a Companhia observará quando do
recebimento das renúncias efetivas:
(i)

a partir de cada renúncia, e como contraprestação à obrigação de os Diretores Acionistas
cumprirem com suas obrigações de não competição estabelecidas no acordo de acionistas
da Companhia, a Companhia pagará em uma única vez, à vista, na data da renúncia do
respectivo Diretor Acionista e mediante quitação plena e irrevogável pelos demais Diretores
Acionistas à Companhia (relativamente à toda e qualquer obrigação devida pela Companhia
aos Diretores Acionistas), os seguintes valores: (1) R$4.151.503,68 (quatro milhões, cento e
cinquenta e um mil, quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos) (tal valor foi calculado
com base na remuneração percebida pelos diretores e está sujeito aos reajustes da categoria
até o efetivo pagamento), para cada um dos Srs. Fabio Ferreira Figueiredo e Renato
Padovese, e (2) R$6.803.328,96 (seis milhões, oitocentos e três mil, trezentos e vinte e oito
reais e noventa e seis centavos) (tal valor foi calculado com base na remuneração percebida
pelo diretor e está sujeito aos reajustes da categoria até o efetivo pagamento), para o Sr.
Hermes Ferreira Figueiredo em ambos os casos sem prejuízo das verbas rescisórias legais
e dos bônus vencidos ou não e proporcionais aos meses trabalhados, que serão pagos na
mesma data dos valores previstos acima;

(ii)

os Diretores Acionistas reterão o direito de manter os benefícios vigentes à época da renúncia
pelo período de 2 (dois) anos contados da respectiva renúncia (com relação ao plano de
saúde, o benefício também será mantido aos dependentes do diretor); e

(iii)

as condições no item (i) acima somente valerão caso a renúncia de cada Diretor Acionista
seja recebida pela Companhia até o momento imediatamente anterior à data da posse do
novo Diretor Presidente após 21 de fevereiro de 2020.

Não obstante o acima descrito, foi deliberada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em
11 de janeiro de 2021, às 9 horas, a retificação dos termos e condições relativos à renúncia dos diretores
Hermes Ferreira Figueiredo, Fabio Ferreira Figueiredo e Renato Padovese de seus respectivos cargos
na Companhia, para tornar sem efeito as deliberações tomadas no âmbito da reunião do Conselho de
Administração realizada em 21 de fevereiro de 2020 e, por conseguinte, cancelar as obrigações
assumidas em conexão com tal reunião realizada em 21 de fevereiro de 2020.
Ato contínuo, em nova reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de janeiro de 2021,
às 10 horas, os membros do Conselho de Administração aprovaram o pagamento de gratificação
extraordinária aos Diretores Acionistas em contraprestação aos serviços por eles prestados como
diretores da Companhia, inclusive no âmbito dos trabalhos relacionados à realização da oferta
pública inicial da Companhia. Dessa forma, a Companhia pagará em uma única vez, na data em que
os Diretores Acionistas deixarem de ocupar cargos na diretoria da Companhia, e mediante quitação
plena e irrevogável pelos Diretores Acionistas à Companhia (relativamente à toda e qualquer
obrigação devida pela Companhia aos Diretores Acionistas), o valor de (1) R$4.151.503,68 (quatro
milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos), para cada
um dos Srs. Fabio Ferreira Figueiredo e Renato Padovese, e (2) R$6.803.328,96 (seis milhões,
oitocentos e três mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos) para o Sr. Hermes
Ferreira Figueiredo. Tais valores foram calculados com base na remuneração percebida pelos
Diretores Acionistas e estão sujeitos aos reajustes da categoria até o efetivo pagamento, sem
prejuízo do pagamento das verbas rescisórias legais e dos bônus vencidos ou não e proporcionais
aos meses trabalhados, que serão pagos na mesma data dos valores previstos acima.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
Adicionalmente, foi aprovado que os Diretores Acionistas reterão o direito de manter os benefícios
vigentes à época em que deixarem de ocupar cargos na diretoria da Companhia pelo período de
2 (dois) anos contados da respectiva saída do cargo, sendo que com relação ao plano de saúde, o
benefício também será mantido aos dependentes dos Diretores Acionistas.
A Companhia possui Diretores estatutários e Diretores não estatutários, sendo que o pagamento
extraordinário descrito acima está condicionado ao não exercício de qualquer cargo na Diretoria na
Companhia, seja da Diretoria estatutária ou da Diretoria não estatutária. Nesse sentido, embora o
Sr. Renato Padovese tenha deixado de ser Diretor estatutário, ele ainda é Diretor não estatutário da
Companhia. Dessa forma, o Sr. Renato Padovese fará jus ao pagamento da mencionada
remuneração extraordinária apenas quando deixar de ocupar qualquer cargo na Diretoria (estatutária
ou não estatutária) da Companhia.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho
fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
A tabela abaixo apresenta o percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores nos 3 (três) últimos exercícios sociais:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

2018

2017

N/A

N/A

N/A

53,8%

48,5%

51,5%

N/A

N/A

N/A
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão,
recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Não foram reconhecidos valores no resultado da Companhia como remuneração de administradores
e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função
que ocupam nos 3 (três) últimos exercícios sociais, exceto com relação aos contratos de locação de
imóveis celebrados com os Srs. Hermes Ferreira Figueiredo e Renato Padovese descritos no item
16.2 deste Formulário de Referência.

1054

PÁGINA: 356 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
A tabela abaixo apresenta a remuneração de administradores reconhecida no resultado de
controladores diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da
Companhia nos três últimos exercícios sociais:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 (em R$ mil)
Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

0,00

330

0,00

330

Controladas

0,00

0,00

0,00

0,00

Sociedades sob controle comum

0,00

0,00

0,00

0,00

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 (em R$ mil)
Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

0,00

330

0,00

330

Controladas

0,00

0,00

0,00

0,00

Sociedades sob controle comum

0,00

0,00

0,00

0,00

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 (em R$ mil)
Conselho de
Administração
Controladores diretos e indiretos

0,00

324

0,00

324

Controladas

0,00

0,00

0,00

0,00

Sociedades sob controle comum

0,00

0,00

0,00

0,00
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 - Outras informações relevantes
Os Srs. Antonio Cavalcanti Júnior (Diretor Estatutário) e Wilson Roberto Pereira Diniz Júnior (Diretor
não estatutário), são considerados colaboradores chave para o sucesso da Companhia e suas
atribuições são relevantes para os resultados dos negócios e alcance das metas da Companhia, bem
como para mantê-la em pleno e adequado funcionamento. Dessa forma, a Companhia celebrou em
6 de agosto de 2018, com os Srs. Antonio Cavalcanti Júnior e Wilson Roberto Pereira Diniz Júnior o
“Instrumento de Concessão de Bônus de Incentivo de Médio de Longo Prazo”, que prevê, dentre
outras disposições, incentivos como forma de reconhecimento de seu trabalho e para permanecer
na Companhia, encorajando-os a manter seu vínculo de trabalho e, assim, continuar contribuindo
para o alcance dos resultados de negócios e metas esperados pela Companhia no médio prazo. O
direito a tal bonificação passa a existir após a ocorrência de determinados eventos de liquidez, dentre
eles a oferta pública inicial de ações da Companhia, sendo um dos fatores da métrica de cálculo o
preço por ação da oferta.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
(a)
número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
A Companhia apresenta abaixo o número de empregados da Companhia ou de suas controladas,
conforme indicado:
Número de empregados
(Por cargo)

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
São Paulo - Estado de São Paulo
Docente

516

528

512

539

Administrativo

878

857

740

593

Total

1394

1385

1252

1132

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Número de empregados
(Por cargo)

30/09/2020

Sociedade Empresária de Ensino Superior do Litoral
Norte Ltda.
Caraguatatuba - Estado de São Paulo
Docente

75

89

84

84

Administrativo

92

105

100

94

Total

167

194

184

178

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

213

326

344

370

Administrativo

253

276

237

192

Total

466

602

581

562

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

459

481

486

509

Administrativo

781

797

647

545

Total

1240

1278

1133

1054

Número de empregados
(Por cargo)
Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda.
Brasília - Distrito Federal

Número de empregados
(Por cargo)
Secid - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A.
São Paulo - Estado de São Paulo
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Número de empregados
(Por cargo)

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

358

416

460

543

Administrativo

501

539

499

457

859

955

959

1000

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

24

21

28

29

Administrativo

22

21

24

27

46

42

52

56

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

ACEF S.A.
Franca - Estado de São Paulo

Total

Número de empregados
(Por cargo)
Colégio São Sebastião – Educação Infantil e Ensino
Fundamental Ltda.
São Sebastião - Estado de São Paulo

Total

Número de empregados
(Por cargo)

30/09/2020

Instituto de Ensino São Sebastião Ltda.
São Sebastião - Estado de São Paulo
Docente

35

47

47

43

Administrativo

34

33

32

34

Total

69

80

79

77

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Número de empregados
(Por cargo)

30/09/2020

Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio
Ltda.
Itu e Salto - Estado de São Paulo
Docente

257

266

289

315

Administrativo

175

192

197

175

Total

432

458

486

490

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Número de empregados
(Por cargo)

30/09/2020

Sociedade Educacional Santa Rita S.A.
Caxias do Sul e Bento Gonçalves - Estado do Rio Grande
do Sul
Docente

301

352

357

326

Administrativo

128

162

181

195

Total

429

514

538

521
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Número de empregados
(Por cargo)

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

73

83

85

70

Cesuca – Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha
Ltda.
Cachoeirinha - Estado do Rio Grande do Sul
Docente
Administrativo

53

54

46

60

Total

126

137

131

130

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

388

491

588

736

Administrativo

363

431

599

631

751

922

1187

1367

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

543

799

1019

930

Administrativo

633

847

918

843

1176

1646

1937

1173

Número de empregados
(Por cargo)
Ipê Educacional Ltda.
João Pessoa - Estado da Paraíba

Total

Número de empregados
(Por cargo)
Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda.
Curitiba - Estado do Paraná
Joinville - Estado de Santa Catarina

Total

Número de empregados
(Por cargo)

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda.
Mogi das Cruzes – Estado de São Paulo
Docente

291

294

223

194

Administrativo

135

319

169

144

Total

426

613

392

338
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(b)
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
A Companhia apresenta abaixo o número de terceirizados da Companhia e de suas controladas:
Número de terceirizados
(Por cargo)

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

ACEF S.A.
Franca – Estado de São Paulo
Docente

0

0

2

2

Administrativo

2

13

8

2

Limpeza

6

6

6

6

Segurança

5

5

5

6

Manutenção

3

3

3

2

Total

16

27

24

18

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Número de terceirizados
(Por cargo)

30/09/2020

Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda.
Brasília – Distrito Federal
Docente

0

4

3

1

Administrativo

0

21

18

1

Limpeza

36

46

46

48

Segurança

18

22

22

20

Manutenção

5

6

6

6

59

99

95

74

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

1

69

1

5

Administrativo

36

1

58

18

Limpeza

85

102

114

81

Segurança

80

94

82

75

T.I.

15

19

39

9

302

285

294

188

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Total

Número de terceirizados
(Por cargo)
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
São Paulo – Estado de São Paulo

Total

Número de terceirizados
(Por cargo)

30/09/2020

CESUCA – Complexo de Ensino Superior de
Cachoeirinha Ltda.
Cachoeirinha – Estado do Rio Grande do Sul
Administrativo

0

2

0

0

Segurança

1

1

1

1

Total

1

3

1

1

1060

PÁGINA: 362 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

Número de terceirizados
(Por cargo)

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

0

1

0

0

Administrativo

0

1

1

0

0

2

1

0

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

0

1

1

0

Administrativo

0

2

2

0

Segurança

4

4

4

4

Total

4

7

7

4

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

0

1

0

0

Administrativo

1

1

0

0

Limpeza

52

62

92

92

Segurança

30

29

35

35

Jardinagem

7

9

14

14

Manutenção

0

6

0

0

90

108

141

141

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0

3

0

3

Administrativo

6

41

24

5

Limpeza

59

78

76

71

Segurança

30

11

10

10

95

133

110

89

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0

0

1

2

Colégio São Sebastião – Educação Infantil e Ensino
Fundamental Ltda.
São Sebastião – Estado de São Paulo

Total

Número de terceirizados
(Por cargo)
Instituto de Ensino São Sebastião Ltda.
São Sebastião - Estado de São Paulo

Número de terceirizados
(Por cargo)
Ipê Educacional Ltda.
João Pessoa – Estado da Paraíba

Total

Número de terceirizados
(Por cargo)
SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo
S.A.
Docente

Total

Número de terceirizados
(Por cargo)
Sociedade Nossa Senhora do Patrocínio Ltda.
Itu e Salto – Estado de São Paulo
Docente
Administrativo

1

5

2

2

Jardinagem

5

5

5

5

Limpeza

63

62

62

62

Segurança

34

35

35

36

Total

103

107

105

107
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Número de terceirizados
(Por cargo)

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

0

0

1

1

Administrativo

0

3

3

1

Segurança

2

3

3

3

Total

2

6

7

5

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Administrativo

1

3

0

0

Limpeza

31

31

31

29

Segurança

9

8

8

8

41

42

42

37

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

56

77

33

84

Sociedade Empresária de Ensino Superior do Litoral
Norte Ltda.
Caraguatatuba – Estado de São Paulo

Número de terceirizados
(Por cargo)
Sociedade Educacional Santa Rita S.A.
Caxias do Sul – Estado do Rio Grande do Sul
Bento Gonçalves – Estado do Rio Grande do Sul

Total

Número de terceirizados
(Por cargo)
Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda.
Curitiba - Estado do Paraná
Joinville - Estado de Santa Catarina
Docente
Administrativo

3

3

0

0

Jardinagem

11

17

17

17

Limpeza

80

102

102

91

Segurança

39

47

50

58

189

246

202

250

Total

Número de terceirizados
(Por cargo)

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda.
Mogi das Cruzes – Estado de São Paulo
Docente

0

0

0

0

Administrativo

1

0

0

0

Limpeza

29

38

38

38

Segurança

16

40

40

40

Total

46

78

78

78

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

948

1143

1103

2093

Total Geral
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(c)

índice de rotatividade

A Companhia e suas controladas apresentam abaixo os índices de rotatividades:
Cruzeiro do Sul
Educacional S.A.

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

0,00%

12,2%

12,5%

13,1%

Administrativo

2,11%

38,8%

32,7%

33,5%

Total

2,11%

51%

45,2%

46,6%

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Sociedade Empresária de
Ensino Superior Litoral
Norte Ltda.
Docente

0,00%

14%

17,3%

22%

Administrativo

0,00%

16,7%

14,9%

21,4%

Total

0,00%

30,7%

32,2%

43,40%

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

0,47%

18,3%

24,4%

19,9%

Administrativo

1,19%

26,5%

22,5%

26,5%

Total

1,66%

44,8%

46,9%

46,4%

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

0,11%

11,3%

15,6%

16,6%

Administrativo

0,96%

30,6%

20,4%

28,1%

Total

1,07%

41,9%

77,9%

44,7%

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Centro de Ensino
Unificado do Distrito
Federal Ltda.

SECID - Sociedade
Educacional Cidade de
São Paulo S.A.

ACEF S.A.
Docente

0,14%

10,8%

15,8%

9,9%

Administrativo

0,56%

16,7%

13,8%

20,1%

Total

0,70%

27,5%

29,6%

30%

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

0,00%

31%

12,5%

13,8%

Administrativo

0,00%

16,7%

18,8%

14,8%

Total

0,00%

47,70%

31,3%

28,26%

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

0,00%

8,5%

14,9%

30,2%

Administrativo

0,00%

16,7%

25%

23,5%

Total

0,00%

25,2%

39,9%

53,7%

Colégio São Sebastião Educação Infantil e
Ensino Ltda.

Instituto de Ensino São
Sebastião Ltda.
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Sociedade de Educação
Nossa Senhora do
Patrocínio Ltda.

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

0,00%

14,7%

19,4%

14,1%

Administrativo

0,57%

29,7%

19%

27,5%

Total

0,57%

44,40%

38,4%

41,6%

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

0,17%

11,1%

9,9%

11,17%

Administrativo

1,17%

53,4%

63,4%

9,47%

Total

1,34%

64,50%

73,30%

20,64%

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Sociedade Educacional
Santa Rita S.A.

Cesuca – Complexo de
Ensino Superior de
Cachoeirinha Ltda.
Docente

0,00%

18,1%

11,2%

0,5%

Administrativo

0,00%

36,7%

50%

5,78%

Total

0,00%

54,8%

61,2%

6,28%

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

0,64%

15%

30,68%

19,51%

Administrativo

0,69%

25,1%

31,25%

31,91%

Total

1,33%

40,1%

61,63%

51,42%

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

3,31%

3,50%

1,38%

9,65%

Administrativo

1,09%

6,49%

4,82%

5,00%

Total

4,40%

9,99%

6,20%

14,65%

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Docente

5,84%

0,72%

2,06%

3,14%

Administrativo

1,48%

0,48%

1,59%

2,26%

Total

7,32%

1,20%

3,65%

5,40%

Ipê Educacional Ltda.

Centro de Estudos
Superiores Positivo Ltda.

Sociedade Educacional
Braz Cubas Ltda.
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14.2 - Alterações relevantes – Recursos humanos
Não houve qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1
deste Formulário de Referência.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
(a)

política de salários e remuneração variável

A Companhia define periodicamente o conjunto de regras e orientações aplicáveis à movimentação
de cargos e salários, efetuando o reajuste das faixas salariais, sempre que necessário e em
conformidade com legislação trabalhista e a data base dos dissídios coletivos inerentes à categoria
dos trabalhadores. O enquadramento do colaborador no plano salarial poderá ser alterado por
promoção, progressão, reenquadramento, alteração de cargo e demais casos previstos em acordo
ou norma coletiva.
(b)

política de benefícios

A Companhia oferece assistência médica e bolsas de estudos nos cursos de graduação e pósgraduação ofertados pela Controlada ou suas controladas, limitadas a mesma instituição de ensino
em que o colaborador exercer suas atividades laborais, aos colaboradores que atendam os requisitos
estabelecidos na convenção coletiva de trabalho da categoria, vale transporte para aqueles que
necessitam, e demais benefícios que sejam obrigatórios por força de convenção coletiva de trabalho.
A Companhia possui uma composição de benefícios oferecidos de forma diversificada, respeitando
as regras, políticas e particularidades das localidades onde atua.
De acordo com os acordos sindicais regionais e critérios de aplicabilidade ou não do benefício
definidos naqueles instrumentos, oferecemos os seguintes benefícios aos nossos colaboradores:


assistência médica;



assistência odontológica;



cesta básica;



vale alimentação;



seguro de vida;



vale refeição;



vale transporte.

Na tabela abaixo detalhamos, resumidamente, os principais benefícios previstos nos acordos
sindicais regionais:

Nome da Unidade

Colaboradores
Beneficiados

Universidade de
Auxiliares
Franca – UNIFRAN e Educação
Colégio Alto Padrão Básica

Assistência
Médica

Assistência
Odontológica

Fornecimento de
Assistência
Médica
com
da
custeio integral
pelo colaborador
mediante
desconto
em
folha.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

1066

AuxílioCreche

Farmácia

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.
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Nome da Unidade

Colaboradores
Beneficiados

Assistência
Médica

Assistência
Odontológica

Fornecimento de
Assistência
Médica
com
custeio
integralmente
Auxiliares
do
pela
empresa.
Ensino Superior
Mensalidades
dos
dependentes
custeadas pelo
colaborador.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Fornecimento de
Assistência
Médica
com
da
custeio integral
pelo colaborador
mediante
desconto
em
folha.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Fornecimento de
Assistência
Médica
com
custeio
integralmente
Docentes
do
pela
empresa.
Ensino Superior
Mensalidades
dos
dependentes
custeadas pelo
colaborador.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Fornecimento de
Assistência
Médica
com
Auxiliares
do custeio integral
Ensino Superior pelo colaborador
mediante
desconto
em
folha.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Docentes
do
Ensino Superior

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Docentes
Educação
Básica

AuxílioCreche

Farmácia

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Centro Universitário
do Distrito Federal
UDF

Não se aplica
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Nome da Unidade

Colaboradores
Beneficiados

Assistência
Médica

Assistência
Odontológica

AuxílioCreche

Farmácia

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Reembolso
ao
colaborador
dos
gastos
por
ele
efetuados em
creches, para
filhos até 4
anos
de
idade,
no
valor
de
R$263,10
para
o
professor(a)
com
carga
horária de 30
horas
semanais.
Ao(à)
professor(a)
com
carga
horária
inferior será
devido
um
reembolso
proporcional à
sua
carga
horária.

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Fornecimento de
Assistência
Médica onde a
empresa custeia
65%
da
mensalidade do
colaborador
Auxiliares
do entre faixa etária
Ensino Superior de 0 à 38 anos e
50% nas demais
faixas
etárias.
Mensalidades
dos
dependentes
pelo
colaborador.

Não aplicável

Reembolso
ao
colaborador
dos
gastos
por
ele
efetuados em
creches, para
filhos até 4
anos
de
idade,
no
valor
de
R$263,10
para o auxiliar
com
carga
horária de 30
horas
semanais. Ao
auxiliar com
carga horária
inferior será
devido
um
reembolso
proporcional à
sua
carga
horária.

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Auxiliares
Educação
Básica

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo Não se aplica
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Fornecimento de
Assistência
Médica onde a
empresa custeia
parcialmente o
plano de saúde
Docentes
do de acordo a faixa
do
Ensino Superior etária
colaborador.
Mensalidades
dos
dependentes
custeadas pelo
colaborador.

Centro Universitário
- CESUCA

Colégio São
Sebastião - Centro

da
Não aplicável
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Nome da Unidade

Colaboradores
Beneficiados

Docentes
Educação
Básica

Assistência
Odontológica

Não aplicável

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

da

Fornecimento de
Assistência
Médica
com
da
custeio integral
pelo colaborador
mediante
desconto
em
folha.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Fornecimento de
Assistência
Médica com 10%
do
valor
do
Plano
Básico
custeado
pelo
colaborador e o
valor
remanescente
Auxiliares
do subsidiado pela
Em
Ensino Superior empresa.
caso de opção
de outro plano
pelo colaborador
o
valor
da
diferença entre o
plano básico e o
plano eleito é de
responsabilidade
do colaborador.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Fornecimento de
Assistência
Médica com 10%
do
valor
do
Plano
Básico
custeado
pelo
colaborador e o
valor
remanescente
Docentes
do subsidiado pela
Em
Ensino Superior empresa.
caso de opção
de outro plano
pelo colaborador
o
valor
da
diferença entre o
plano básico e o
plano eleito é de
responsabilidade
do colaborador.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Auxiliares
Educação
Básica

Universidade
Cruzeiro do Sul

Assistência
Médica

1069

AuxílioCreche

Farmácia

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.
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Nome da Unidade

Colaboradores
Beneficiados

Assistência
Médica

Assistência
Odontológica

AuxílioCreche

Farmácia

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Fornecimento de
Assistência
Médica
com
da
custeio integral
pelo colaborador
mediante
desconto
em
folha.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Fornecimento de
Assistência
Médica com 10%
do
valor
do
Plano
Básico
Auxiliares
do
custeado
pelo
Ensino Superior
colaborador e o
valor
remanescente
subsidiado pela
empresa.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Fornecimento de
Assistência
Médica com 10%
do
valor
do
Plano
Básico
Docentes
do
custeado
pelo
Ensino Superior
colaborador e o
valor
remanescente
subsidiado pela
empresa.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Fornecimento de
Assistência
Médica
com
Auxiliares
e
custeio integral
Docentes
do
pelo colaborador
Ensino Superior
mediante
desconto
em
folha.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Não aplicável

Não aplicável

Fornecimento de
Assistência
Médica com 10%
do
valor
do
Plano
Básico
custeado
pelo
colaborador e o
valor
remanescente
Universidade Cidade
Auxiliares
do subsidiado pela
de São Paulo Em
Ensino Superior empresa.
UNICID
caso de opção
de outro plano
pelo colaborador
o
valor
da
diferença entre o
plano básico e o
plano eleito é de
responsabilidade
do colaborador.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Docentes
Educação
Básica

Faculdade de São
Sebastião - FASS

Centro Universitário
de João Pessoa UNIPÊ
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Nome da Unidade

Colaboradores
Beneficiados

Assistência
Médica

Assistência
Odontológica

Fornecimento de
Assistência
Médica com 10%
do
valor
do
Plano
Básico
custeado
pelo
colaborador e o
valor
remanescente
Docentes
do subsidiado pela
Em
Ensino Superior empresa.
caso de opção
de outro plano
pelo colaborador
o
valor
da
diferença entre o
plano básico e o
plano eleito é de
responsabilidade
do colaborador.

Auxiliares
Educação
Básica

Centro Universitário
Nossa Senhora do
Patrocínio e Colégio
CEUNSP Itu e Salto

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Farmácia

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

da
Não aplicável

Não aplicável

Fornecimento de
Assistência
Médica com 10%
do
valor
do
Plano
Básico
Auxiliares
do
custeado
pelo Não aplicável
Ensino Superior
colaborador e o
valor
remanescente
subsidiado pela
empresa.

Docentes
Educação
Básica

AuxílioCreche

da
Não aplicável

Não aplicável

Fornecimento de
Assistência
Médica com 10%
do
valor
do
Plano
Básico
Docentes
do
custeado
pelo Não aplicável
Ensino Superior
colaborador e o
valor
remanescente
subsidiado pela
empresa.
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Nome da Unidade

Centro Universitário
Braz Cubas

Colaboradores
Beneficiados

Assistência
Médica

Assistência
Odontológica

AuxílioCreche

Farmácia

Fornecimento de
Assistência
Médica
com
custeio do Plano
Básico
integralmente
pela
empresa.
Em caso de
opção de outro
plano
pelo
colaborador do
valor
da
diferença
do
Auxiliares
do
plano básico e o
Ensino Superior
plano eleito é
arcado por ele
próprio.
Os
colaboradores
com
remuneração
igual ou menor a
R$3.000,00,
a
empresa
subsidia
um
percentual
do
plano
dos
dependentes.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Não aplicável

Não aplicável

Fornecimento de
Assistência
Médica
com
custeio do Plano
Básico
integralmente
pela
empresa.
Em caso de
Docentes
do
opção de outro
Ensino Superior
plano
pelo
colaborador
o
valor
da
diferença entre o
plano básico e o
plano eleito é
arcado por ele
próprio.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Não aplicável

Não aplicável

Fornecimento de
Assistência
Médica
com
custeio do Plano
Básico
integralmente
pela
empresa.
Em caso de
Docentes
do
opção de outro
Ensino Técnico
plano
pelo
colaborador do
valor
da
diferença
do
plano básico e o
plano eleito é de
responsabilidade
do colaborador.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Não aplicável

Não aplicável
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Nome da Unidade

Colaboradores
Beneficiados

Assistência
Médica

Fornecimento de
Assistência
Médica com 50%
do
valor
do
Plano
Básico
pelo
Docentes
do custeado
Ensino Superior colaborador.
Mensalidades
dos
dependentes
custeadas pelo
colaborador.

FSG - Centro
Universitário da
Serra Gaúcha
e FSG - Faculdade
da Serra Gaúcha de
Bento Gonçalves

Fornecimento de
Assistência
Médica com 50%
do
valor
do
Plano
Básico
pelo
Auxiliares
do custeado
Ensino Superior colaborador.
Mensalidades
dos
dependentes
custeadas
do
colaborador.

Fornecimento de
Assistência
Médica com 50%
do
valor
do
Plano
Básico
pelo
Auxiliares
do custeado
Ensino Superior colaborador.
Mensalidades
dos
dependentes
custeadas
do
colaborador.

Assistência
Odontológica

AuxílioCreche

Farmácia

Não aplicável

Sim Reembolso
de creche
com valor
máximo de
R$263,10
para
30h/semanais
ou mais, os
demais casos
proporcionais.
Até o último
mês do
semestre em
que o filho (a)
complete 4
anos.

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Sim Reembolso
de creche
com valor
máximo de
R$263,10
para
30h/semanais
ou mais, os
demais casos
proporcionais.
Até o último
mês do
semestre em
que o filho (a)
complete 4
anos.

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Não aplicável

Reembolso
ao
colaborador
dos
gastos
por
ele
efetuados em
creches, para
filhos até 4
anos
de
idade,
no
valor
de
R$263,10
para o auxiliar
com
carga
horária de 30
horas
semanais. Ao
auxiliar com
carga horária
inferior será
devido
um
reembolso
proporcional à
sua
carga
horária.

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.
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Nome da Unidade

Centro Universitário
Módulo

Universidade
Positivo

Colaboradores
Beneficiados

Assistência
Médica

Assistência
Odontológica

AuxílioCreche

Farmácia

Fornecimento de
Assistência
Médica com 50%
do
valor
do
Plano
Básico
pelo
Docentes
do custeado
Ensino Superior colaborador.
Mensalidades
dos
dependentes
custeadas
do
colaborador.

Não aplicável

Reembolso
ao
colaborador
dos
gastos
por
ele
efetuados em
creches, para
filhos até 4
anos
de
idade,
no
valor
de
R$263,10
para o auxiliar
com
carga
horária de 30
horas
semanais. Ao
auxiliar com
carga horária
inferior será
devido
um
reembolso
proporcional à
sua
carga
horária.

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Fornecimento de
Assistência
Médica com 10%
do
valor
do
Plano
Básico
Auxiliares
do
custeado
pelo
Ensino Superior
colaborador e o
valor
remanescente
subsidiado pela
empresa.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Fornecimento de
Assistência
Médica com 10%
do
valor
do
Plano
Básico
Docentes
do
custeado
pelo
Ensino Superior
colaborador e o
valor
remanescente
subsidiado pela
empresa.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo de até 30% do salário,
limitado
à
R$1.000,00,
renovados
mensalmente,
para aquisição de produtos e
medicamentos
em
Farmácias e Drogarias, com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.

Fornecimento de
Assistência
Médica com 70%
dos
custos
Auxiliares
do
subsidiados pela
Ensino Superior
empresa e 30%
de
coparticipação
do colaborador.

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo limitado a percentual
de 40% sob o salário base
do colaborador, renovados
mensalmente,
para
aquisição de produtos e
serviços em Farmácias,
Drogarias
e
demais
estabelecimentos
com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento.
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Nome da Unidade

Colaboradores
Beneficiados

Assistência
Médica

Assistência
Odontológica

Fornecimento de
Assistência
Médica com 70%
dos
custos
Docentes
do
subsidiados pela
Ensino Superior
empresa e 30%
de
coparticipação
do colaborador.

Nome da
Unidade

Fornecimento
de Assistência
Odontológica
com custeio
integral pelo
colaborador
mediante
desconto em
folha.

AuxílioCreche

Farmácia

Não aplicável

Fornecimento de cartão a
todos os colaboradores com
saldo limitado a percentual
de 40% sob o salário base
do colaborador, renovados
mensalmente,
para
aquisição de produtos e
serviços em Farmácias,
Drogarias
e
demais
estabelecimentos
com
desconto integral dos gastos
em folha de pagamento

Colaboradores
Seguro de Vida
Beneficiados

Vale
Alimentação

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
da
com cobertura
de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Concessão de
vale refeição a
todos
os
colaboradores
da empresa,
no
valor
mensal
de
R$97,87
e
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Não aplicável

Concessão
aos
colaboradores
que recebem
remuneração
menor ou igual
a 5 vezes o
maior valor do
salário mínimo
paulista, em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor mensal
de R$136,00,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Concessão
aos
colaboradores
com
remuneração
menor
ou
igual
a
R$1.531,51
em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor
de
R$14,75 por
dia e por no
mínimo
22
dias por mês,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Auxiliares
Educação
Básica

Universidade
de Franca UNIFRAN
Auxiliares
do
e Colégio
Não aplicável
Ensino Superior
Alto Padrão

Docentes
Educação
Básica

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
da
com cobertura
de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Concessão de
vale refeição a
todos
os
colaboradores
da empresa,
no
valor
mensal
de
R$97,87
e
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Vale
Refeição

Não aplicável

1075

Bolsa de Estudos

Vale Refeição

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei nº
7.418/1985, com
disponibilização
mensal e desconto
de 6% do salário
base, para os
colaboradores
optantes.
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Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Docentes
do
Não aplicável
Ensino Superior

Não aplicável

Não aplicável

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Auxiliares
do
Não se aplica
Ensino Superior

Concessão
aos
colaboradores
que recebem
remuneração
mensal menor
ou igual a 5
vezes o valor
do
salário
mínimo
nacional, em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor
de
R$20,00 por
dia trabalhado
e
com
participação
do
colaborador
de 20% do
saldo mensal
creditado.

Concessão
aos
colaboradores
que recebem
remuneração
mensal menor
ou igual a 5
vezes o valor
do
salário
mínimo
nacional, em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor
de
R$20,00 por
dia trabalhado
e
com
participação
do
colaborador
de 20% do
saldo mensal
creditado.

Concessão de 2 bolsas de
estudos de 75% para os
colaboradores com até 3
anos de vínculo com a
empresa e de 85% para os
colaboradores com mais de
3 anos de empresa. O
colaborador bolsista que
obtiver médias finais de 9,0 à
10,0 em todas as disciplinas
matriculadas
em
um
determinado período ou
módulo, terá direito a 100%
de bolsa de estudos para o
período ou módulo do curso
seguinte.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Não aplicável

Concessão de 2 bolsas de
estudos de 75% para os
colaboradores com até 3
anos de vínculo com a
empresa e de 85% para os
colaboradores com mais de
3 anos de empresa. O
colaborador bolsista que
obtiver médias finais de 9,0 à
10,0 em todas as disciplinas
matriculadas
em
um
determinado período ou
módulo, terá direito a 100%
de bolsa de estudos para o
período ou módulo do curso
seguinte.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Centro
Universitário
do Distrito
Federal

Docentes
do
Ensino Superior

Não aplicável

Não aplicável
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Seguro de vida
para todos os
colaboradores
Docentes
do com cobertura
Ensino Superior de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Não aplicável

Não aplicável

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Centro
Universitário
CESUCA

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
Auxiliares
do com cobertura
Ensino Superior de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Não aplicável

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
da
com cobertura
de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Concessão de
vale refeição a
todos
os
colaboradores
da empresa,
no
valor
mensal
de
R$97,87
e
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
da
com cobertura
de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Concessão de
vale refeição a
todos
os
colaboradores
da empresa,
no
valor
mensal
de
R$97,87
e
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Auxiliares
Educação
Básica

Colégio São
Sebastião Centro

Docentes
Educação
Básica

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável
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Auxiliares
Educação
Básica

Universidade
Cruzeiro do
Sul

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
da
com cobertura
de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Auxiliares
do
Ensino Superior

Docentes
do
Ensino Superior

Docentes
Educação
Básica

Não aplicável

Não aplicável

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
da
com cobertura
de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Concessão de
vale refeição a
todos
os
colaboradores
da empresa,
no
valor
mensal
de
R$97,87
e
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Não aplicável

Não aplicável

Concessão de
vale refeição a
todos
os
colaboradores
da empresa,
no
valor
mensal
de
R$97,87
e
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Concessão
aos
colaboradores
com
remuneração
menor
ou
igual
a
R$1.531,51
em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor
de
R$14,75 por
dia e por no
mínimo
22
dias por mês,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.
Concessão
aos
colaboradores
com
remuneração
menor
ou
igual
a
R$1.531,51
em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor
de
R$14,75 por
dia e por no
mínimo
22
dias por mês,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Não aplicável

Não aplicável

1078

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 duas bolsas
de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 duas bolsas
de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.
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Auxiliares
do
Ensino Superior

Não aplicável

Faculdade
de São
Sebastião

Docentes
do
Ensino Superior

Centro
e
Universitário Auxiliares
Docentes
do
de João
Ensino Superior
Pessoa UNIPÊ

Universidade
Cidade de
Auxiliares
do
São Paulo - Ensino Superior
UNICID

Não aplicável

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
com cobertura
de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Não aplicável

Concessão
aos
colaboradores
que recebem
remuneração
menor ou igual
a 5 vezes o
maior valor do
salário mínimo
paulista, em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor mensal
de R$136,00,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Concessão
aos
colaboradores
com
remuneração
menor
ou
igual
a
R$1.531,51
em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor
de
R$14,75 por
dia e por no
mínimo
22
dias por mês,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Concessão
aos
colaboradores
no valor de
R$12,70 por
dia trabalhado
e
com
participação
do
colaborador
de 2% do
saldo mensal
creditado.

Não aplicável

Concessão
aos
colaboradores
com
remuneração
menor
ou
igual
a
R$1.531,51
em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor
de
R$14,75 por
dia e por no
mínimo
22
dias por mês,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.

1079

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo no percentual de 50%
para
cada
colaborador,
podendo ser usufruída por
ele próprio e/ou por seus
dependentes legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 duas bolsas
de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.
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Docentes
do
Ensino Superior

Auxiliares
Educação
Básica

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
da
com cobertura
de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Centro
Universitário
Nossa
Senhora do Auxiliares
do
Ensino Superior
Patrocínio
e Colégio
CEUNSP Itu
e Salto

Docentes
Educação
Básica

Não aplicável

Não aplicável

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
da
com cobertura
de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Não aplicável

Concessão de
vale refeição a
todos
os
colaboradores
da empresa,
no
valor
mensal
de
R$97,87
e
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Concessão
aos
colaboradores
que recebem
remuneração
menor ou igual
a 5 vezes o
maior valor do
salário mínimo
paulista, em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor mensal
de R$136,00,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Concessão de
vale refeição a
todos
os
colaboradores
da empresa,
no
valor
mensal
de
R$97,87
e
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Não aplicável

Não aplicável

Concessão
aos
colaboradores
com
remuneração
menor
ou
igual
a
R$1.531,51
em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor
de
R$14,75 por
dia e por no
mínimo
22
dias por mês,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Não aplicável

1080

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.
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Docentes
do
Ensino Superior

Não aplicável

Seguro de vida
com cobertura
de R$10.378,00
Auxiliares
do
para
os
Ensino Superior
colaboradores
em caso de
sinistro.

Centro
Universitário
Braz Cubas

Seguro de vida
com cobertura
de R$10.378,00
Docentes
do
para
os
Ensino Superior
colaboradores
em caso de
sinistro.

Seguro de vida
com cobertura
de R$10.378,00
Docentes
do
para
os
Ensino Técnico
colaboradores
em caso de
sinistro.

Concessão
aos
colaboradores
que recebem
remuneração
menor ou igual
a 5 vezes o
maior valor do
salário mínimo
paulista, em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor mensal
de R$136,00,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.
Concessão
aos
colaboradores
que recebem
remuneração
menor ou igual
a 5 vezes o
maior valor do
salário mínimo
paulista, em
jornada
integral de 40
horas
semanais, no
valor mensal
de R$156,58,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Não aplicável

Concessão a
todos
os
colaboradores
no
valor
mensal
de
R$156,58,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Concessão
aos
colaboradores
com
remuneração
menor
ou
igual
a
R$1.531,51
em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor
de
R$14,75 por
dia e por no
mínimo
22
dias por mês,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

1081

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.
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Seguro de vida
para todos os
colaboradores
Docentes
do com cobertura
Ensino Superior de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
Auxiliares
do com cobertura
Ensino Superior de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

FSG - Centro
Universitário
da Serra
Gaúcha
e FSG Faculdade
da Serra
Gaúcha de
Auxiliares
do
Bento
Ensino Superior
Gonçalves

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
com cobertura
de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Seguro de vida
para todos os
colaboradores
Docentes
do com cobertura
Ensino Superior de 24 vezes o
salário mensal
em caso de
sinistro.

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

1082

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo de até 90% de
desconto
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo de até 90% de
desconto
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo de até 90% de
desconto
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.
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Auxiliares
do
Ensino Superior

Não aplicável

Centro
Universitário
Módulo

Docentes
do
Ensino Superior

Não aplicável

Concessão
aos
colaboradores
que recebem
remuneração
menor ou igual
a 5 vezes o
maior valor do
salário mínimo
paulista, em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor mensal
de R$136,00,
sendo
integralmente
subsidiado
pela empresa.

Concessão
aos
colaboradores
que recebem
remuneração
mensal menor
ou igual a 5
vezes o valor
do
salário
mínimo
nacional, em
jornada
integral de 44
horas
semanais, no
valor
de
R$20,00 por
dia trabalhado
e
com
participação
do
colaborador
de 20% do
saldo mensal
creditado.

Não aplicável

Não aplicável

Seguro de vida
padrão
para
todos
os
colaboradores
com cobertura
de no mínimo
R$ 7.090,92 e
máximo de R$
506.400,00, com
coparticipação
Universidade Auxiliares
do do colaborador
Não aplicável
Positivo
Ensino Superior com a taxa de
0,000130096
calculada sobre
o
salário
nominal.
Em
caso de Seguro
de
Vida
complementar o
custo
é
integralmente do
colaborador.

Concessão
aos
colaboradores
da
unidade
Osório
e
Santos
Andrade no
valor de R$
18,00 por dia
trabalhado e
com
participação
do
colaborador
de
é
descontado
19% em cima
do
valor
mensal
depositado. A
unidade
Ecoville
possui
refeitório,
sendo
realizado
desconto em
folha de R$
2,20 ao dia
que
o
colaborador
utilizar
o
refeitório.
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Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de 2 bolsas de
estudo
para
cada
colaborador, podendo ser
usufruída por ele próprio
e/ou por seus dependentes
legais.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

Concessão de bolsas de
estudos de 50% para os
cursos de graduação e pósgraduação (Presencial e
EAD),
podendo
ser
usufruídas
pelo
próprio
colaborador.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.
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Seguro de vida
padrão
para
todos
os
colaboradores
com cobertura
de no mínimo
R$ 7.090,92 e
máximo de R$
506.400,00, com
coparticipação
Docentes
do do colaborador
Não aplicável
Ensino Superior com a taxa de
0,000130096
calculada sobre
o
salário
nominal.
Em
caso de Seguro
de
Vida
complementar o
custo
é
integralmente do
colaborador.

A
unidade
Ecoville
possui
refeitório,
sendo
realizado
desconto em
folha de R$
5,20 ao dia
que
o
colaborador
utilizar
o
refeitório.

Concessão de bolsas de
estudos de 50% para
dependentes legais nos
cursos
de
graduação
presencial e pós-graduação
Lato Sensu EAD) e bolsas de
estudos de 25% para os
cursos de pós-graduação
Lato Sensu presencial para
dependentes legais e bolsas
de estudos de 50% para os
cursos de graduação (EAD e
presencial e 100% para pósgraduação
Lato
Sensu
(presencial e EAD) para o
próprio colaborador.

Disponibilizado
a
todos
os
colaboradores,
atendendo a Lei
nº 7.418/1985,
com
disponibilização
mensal
e
desconto de 6%
do salário base,
para
os
colaboradores
optantes.

(c)
características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não
administradores
(i)

grupos de beneficiários

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(ii)

condições para o exercício

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(iii)

preços de exercício

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(iv)

prazos de exercício

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
(v)

quantidade de ações comprometidas pelo plano

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
ações em vigor no último exercício social ou previsto para o exercício social corrente.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
A Companhia realiza acordos com os sindicatos aos quais seus funcionários estão vinculados,
estabelecendo as respectivas condições de trabalho de referidos funcionários, tal como reajuste
salarial, entre outros.
Os principais sindicatos que representam os empregados da Companhia ou de suas controladas
são:
Estado

SP

RS

SP

IES

Categoria

Sindicatos

Base Territorial

Docentes

Arujá, Barra do Turvo, Biritiba Mirim, Cabreúva,
Cajamar, Cajati, Diadema, Embu, Embu Guaçu,
Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Igaratí, Ilha
SINPRO MOGI (Sindicato Comprida, Iporanga, Itapecerica da Serra, Itapevi,
dos Professores de Mogi Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mauá, Mogi ds
das Cruzes e Região)
Cruzes, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel,
Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra,
Suzano e Taboão da Serra.

Auxiliares

SAAEMC (Sindicato dos
Mogi das Cruzes, Guarulhos, Arujá, Biritiba Mirim,
Auxiliares
de
Guararema, Igaratá, Itaquaquecetuba, Salesópolis,
Administração Escolar de
Santa Isabel, Suzano e Poá.
Mogi das Cruzes)

Docentes

SINPRO RS (Sindicato
dos
Professores
do
Estado do Rio Grande do Sul
Estado do Rio Grande do
Sul)

Auxiliares

SINTAE (Sindicato dos
Trabalhadores
em
Cachoeirinha - RS
Administração Escolar no
Rio Grande do Sul)

Docentes

SINPRO
VALES
(Sindicato
dos
Professores
em
Estabelecimentos
Indaiatuba, Salto e Itu
Privados de Ensino nos
Municípios de Indaiatuba,
Salto e Itu)

Auxiliares

Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçariguama,
Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do
Chapéu, Bofete, Bom Sucesso de Itararé, Buri,
Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do
Alto, Cesário Lange, Conchas, Coronel Macedo,
Guapiara, Guareí, Ibiúna, Iperó, Itaberá, Itaí, Itaóca,
SAAES
(Sindicato
Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga,
Auxiliares Administração
Itararé,
Itu,
Mairinque,
Nova
Campina,
Escolar Sorocaba)
Paranapanema, Piedade, Pilar do Sul, Porangaba,
Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande,
Riversul, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel
Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí,
Taquarituba, Taquarivaí, Tatuí, Torre de Pedra,
Vargem Grande Paulista, Votorantim.

Centro
Universitário
Braz Cubas

Centro
Universitário
CESUCA

Centro
Universitário
Nossa Senhora
do Patrocínio
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Estado

IES

Colégio CEUNSP
Itu

Categoria

Docentes

Auxiliares

SAAE (Sindicato dos
Auxiliares
em
Estabelecimentos
de Estado de São Paulo.
Ensino de Sorocaba, Salto
e Itu)

Colégio CEUNSP
Salto

SP

Base Territorial

SINEPE (Sindicatos de
Trabalhadores
em
Estabelecimentos
de
Ensino, Professores e
Auxiliares
de
Administração Escolar de
Estado de São Paulo.
Araçatuba
e
Região,
Franca, Lins, Ribeirão
Preto,
São
Carlos,
Ourinhos
e
Região,
Presidente Prudente e
Região e Unicidades)

SP

Colégio Cruzeiro
do Sul

Sindicatos

Docentes

FETEE (Federação dos
Trabalhadores
em
Estabelecimentos
de
Ensino no Estado de
São Paulo)

1086

Adolfo, Aguaí, Águas da Prata, Água de São Pedro,
Altair, Alto Alegre, Álvares Florence, Álvaro Carvalho,
Alvinlândia, Américo de Campos, Analândia,
Anhembi, Aparecida, Aparecida d’Oeste, Aramina,
Arapei, Arco-Íris, Areias, Aspásia, Avanhandava,
Bananal, Balbinos, Balsamos, Barbosa, Barretos,
Bento de Abreu, Bernardinho de Campos,
Bebedouro, Bertioga, Bilac, Borá, Braúna, Brejo
Alegre, Buritama, Buritizal, Caçapava, Cachoeira
Paulista, Cafelândia, Cajobi, Campos Novos
Paulista, Canas, Caraguatatuba, Cardoso, Casa
Branca, Castilho, Cedral, Clementina, Colina,
Colômbia, Coroados, Corumbataí, Cosmorama,
Cristais Paulista, Cruzeiro, Cubatão, Cunha, Dirce
Reis, Divinolândia, Dolcinópolis, Echaporã, Eldorado,
Embaúba, Fernão, Floreal, Gabriel Monteiro, Gália,
Gastão Vidigal, Getulina, Glicério, Guaiçara,
Guaiambé, Guairá, Guapiaçu, Guará, Guaraçaí,
Guaraci, Guarani d’Oeste, Guarantã, Guararapes,
Guzolândia, Herculândia, Iacanga, Iacri, Iaras,
Ibirarema, Icem, Igarapava, Iguape, IlhaBela,
Indiaporã, Ipigua, Ipuã, Irapuã, Itaju, Itapura,
Itirapina, Itirapuã, Itobi, Itupeva, Jaborandi, Jaci,
Jacupiranga, Jales, Janbeiro, Jeriquara, José
Bonifacio, Júlio de Mesquita, Juquia, Lagoinha,
Lavínia, Lavrinhas, Lourdes, Lucianópolis, Luiziânia,
Lupércio, Lutécia, Macaubal, Macedônia, Magda,
Mariápolis, Mendonça, Meridiano, Mesópolis,
Miguelópolis, Mira Estrela, Miracatu, Mirandópolis,
Mirassol, Mirassolandia, Monções, Mongaguá,
Monte Alegre do Sul, Monte Aprazivel, Monteiro
Lobato, Muritinga do Sul, Natividade da Serra, Neves
Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Canaã Paulista,
Nova Castilho, Nova Granada, Nova Independência,
Nova Luzitânia, Nuporanga, Ocauçu, Onda Verde,
Oriente, Orindiuva, Oscar Bressane, Ouroeste,
Palestina, Palmeira d’Oeste, Paraibuna, Paraíso,
Paranapuã, Pariquera Açu, Parisi, Patrocínio
Paulista, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pedregulho,
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Estado

IES

Categoria

Sindicatos

Base Territorial
Pedro de Toledo, Penápólis, Peruibe, Piacatu,
Piquete,
Pirangi,
Planalto, Poloni,
Pongai,
Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Potirendaba,
Potim, Praia Grande, Queluz, Queiroz, Quintana,
Redenção da Serra, Reginópolis, Restinga, Ribeirão
Corrente, Ribeirão do Sul, Rifaina, Rincão, Riolândia,
Roseira, Rubiácea, Rubinéia, Sabino, Saltinho,
Santa Albertina, Santa Branca, Santa Clara d’Oeste,
Santa Lúcia, Santa Maria da Serra, Santa Rita
d’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa,
Santo Antonio do Araçangua, Santo Antonio do
Jardim, Santópolis do Aguapeí, São João da Boa
Vista (Ensino Superior), São João de Iracema, São
João das Duas Pontes, São José do Barreiro, São
Pedro, São Sebastião, Sebastianópolis do Sul, Sete
Barras, Severínia, Silveiras, Sud Mennucci,
Suzanópolis, Taíaçu, Taiuva, Tanabi, Taquaral,
Taquarituba, Terra Roxa, Torrinha, Trabiju, Três
Fronteira, Turiuba, Turmalina, Ubarana, Ubatuba,
Ubirajara, Uchoa, União Paulista, Uru, Valentim
Gentil, Valparaiso, Vargem Grande do Sul,
Viradouro, Vitória Brasil, e Zacarias.

SP

Colégio São
Sebastião Centro

Auxiliares

SAAESP (Sindicato dos
Auxiliares
de
Estado de São Paulo.
Administração Escolar de
São Paulo)

Docentes

SINPRO SP (Sindicato
dos Professores de São Estado de São Paulo.
Paulo)

Auxiliares

Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava,
Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas,
Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá,
Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas,
SAAE VALE (Sindicato Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra,
dos
Auxiliares
de Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim,
Administração Escolar do Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca,
Vale do Paraíba)
Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São
José do Barreiro, São José dos Campos, São Luís do
Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté,
Tremembé e Ubatuba, situados no Estado de São
Paulo.

Docentes

SINTEE (Sindicato
Trabalhadores
Estabelecimentos
Ensino e Educação
Franca)

dos
em
de Franca.
de

Auxiliares

SINTEE (Sindicato
Trabalhadores
Estabelecimentos
Ensino e Educação
Franca)

dos
em
de Franca.
de

Docentes

SINPRO SP (Sindicato
dos Professores de São Estado de São Paulo.
Paulo)

Colégio Alto
Padrão

SP

SP

Universidade
Cruzeiro do Sul
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Estado

SP

RS

IES

Universidade
Cidade de São
Paulo - UNICID

Categoria

SAAESP (Sindicato dos
Auxiliares
de
Estado de São Paulo.
Administração Escolar de
São Paulo)

Docentes

SINPRO SP (Sindicato
dos Professores de São Estado de São Paulo.
Paulo)

Auxiliares

SAAESP (Sindicato dos
Auxiliares
de
Estado de São Paulo.
Administração Escolar de
São Paulo)

Docentes

SINPRO
CAXIAS
(Sindicato
dos
Caxias do Sul
Professores e Caxias do
Sul)

Auxiliares

Docente

RS

Base Territorial

Auxiliares

FSG - Centro
Universitário da
Serra Gaúcha

FSG - Faculdade
da Serra Gaúcha
de Bento
Gonçalves

Sindicatos

Auxiliares

SINTEP
SERRA
(Sindicato
dos
trabalhadores do ensino
privado da região da serra
do Estado do Rio Grande
do Sul)

André da Rocha, Anta Gorda, Antônio Prado,
Arvorezinha, Bom Jesus, Cambará do Sul,
Campestre da Serra, Capão Bonito do Sul, Capitão,
Caxias do Sul, Coqueiro Baixo, Coronel Pilar,
Cotiporã, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado,
Esmeralda, Fagundes Varela, Farroupilha, Flores da
Cunha, Guabiju, Guaporé, Ilópolis, Ipê, Itapuca,
Jaquirana, Montauri, Monte Belo do Sul, Muçum,
Muitos Capões, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova
Bréscia, Nova Pádua, Nova Prata, Nova Roma do
Sul, Paraí, Pinhal da Serra, Protásio Alves, Putinga,
Relvado, Roca Sales, São Francisco de Paula, São
Jorge, São José dos Ausentes, São Marcos, São
Valentim do Sul, Serafina Corrêa, Travesseiro,
Vacaria, Veranópolis, Vila Flores e Vista Alegre do
Prata.

SINPRO RS (Sindicato
Estado do Rio Grande do Sul, com exceção dos
dos Professores do Rio
municípios de Ijuí e Caxias do Sul.
Grande do Sul)

SINTEP
SERRA
(Sindicato
dos
trabalhadores do ensino
privado da região da serra
do Estado do Rio Grande
do Sul)
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André da Rocha, Anta Gorda, Antônio Prado,
Arvorezinha, Bom Jesus, Cambará do Sul,
Campestre da Serra, Capão Bonito do Sul, Capitão,
Caxias do Sul, Coqueiro Baixo, Coronel Pilar,
Cotiporã, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado,
Esmeralda, Fagundes Varela, Farroupilha, Flores da
Cunha, Guabiju, Guaporé, Ilópolis, Ipê, Itapuca,
Jaquirana, Montauri, Monte Belo do Sul, Muçum,
Muitos Capões, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova
Bréscia, Nova Pádua, Nova Prata, Nova Roma do
Sul, Paraí, Pinhal da Serra, Protásio Alves, Putinga,
Relvado, Roca Sales, São Francisco de Paula, São
Jorge, São José dos Ausentes, São Marcos, São
Valentim do Sul, Serafina Corrêa, Travesseiro,
Vacaria, Veranópolis, Vila Flores e Vista Alegre do
Prata.
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Estado

SP

IES

Centro
Universitário
Módulo

Categoria

Docentes

Sindicatos

Base Territorial

FETEE (Federação dos
Trabalhadores
em
Estabelecimentos
de
Ensino no Estado de São
Paulo)

Adolfo, Aguaí, Águas da Prata, Água de São Pedro,
Altair, Alto Alegre, Álvares Florence, Álvaro Carvalho,
Alvinlândia, Américo de Campos, Analândia,
Anhembi, Aparecida, Aparecida d’Oeste, Aramina,
Arapei, Arco-Íris, Areias, Aspásia, Avanhandava,
Bananal, Balbinos, Balsamos, Barbosa, Barretos,
Bento de Abreu, Bernardinho de Campos,
Bebedouro, Bertioga, Bilac, Borá, Braúna, Brejo
Alegre, Buritama, Buritizal, Caçapava, Cachoeira
Paulista, Cafelândia, Cajobi, Campos Novos
Paulista, Canas, Caraguatatuba, Cardoso, Casa
Branca, Castilho, Cedral, Clementina, Colina,
Colômbia, Coroados, Corumbataí, Cosmorama,
Cristais Paulista, Cruzeiro, Cubatão, Cunha, Dirce
Reis, Divinolândia, Dolcinópolis, Echaporã, Eldorado,
Embaúba, Fernão, Floreal, Gabriel Monteiro, Gália,
Gastão Vidigal, Getulina, Glicério, Guaiçara,
Guaiambé, Guairá, Guapiaçu, Guará, Guaraçaí,
Guaraci, Guarani d’Oeste, Guarantã, Guararapes,
Guzolândia, Herculândia, Iacanga, Iacri, Iaras,
Ibirarema, Icem, Igarapava, Iguape, IlhaBela,
Indiaporã, Ipigua, Ipuã, Irapuã, Itaju, Itapura,
Itirapina, Itirapuã, Itobi, Itupeva, Jaborandi, Jaci,
Jacupiranga, Jales, Janbeiro, Jeriquara, José
Bonifacio, Júlio de Mesquita, Juquia, Lagoinha,
Lavínia, Lavrinhas, Lourdes, Lucianópolis, Luiziânia,
Lupércio, Lutécia, Macaubal, Macedônia, Magda,
Mariápolis, Mendonça, Meridiano, Mesópolis,
Miguelópolis, Mira Estrela, Miracatu, Mirandópolis,
Mirassol, Mirassolandia, Monções, Mongaguá,
Monte Alegre do Sul, Monte Aprazivel, Monteiro
Lobato, Muritinga do Sul, Natividade da Serra, Neves
Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Canaã Paulista,
No Castilho, Nova Granada, Nova Independência,
Nova Luzitânia, Nuporanga, Ocauçu, Onda Verde,
Oriente, Orindiuva, Oscar Bressane, Ouroeste,
Palestina, Palmeira d’Oeste, Paraibuna, Paraíso,
Paranapuã, Pariquera Açu, Parisi, Patrocínio
Paulista, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pedregulho,
Pedro de Toledo, Penápólis, Peruibe, Piacatu,
Piquete,
Pirangi,
Planalto, Poloni,
Pongai,
Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Potirendaba,
Potim, Praia Grande, Queluz, Queiroz, Quintana,
Redenção da Serra, Reginópolis, Restinga, Ribeirão
Corrente, Ribeirão do Sul, Rifaina, Rincão, Riolândia,
Roseira, Rubiácea, Rubinéia, Sabino, Saltinho,
Santa Albertina, Santa Branca, Santa Clara d’Oeste,
Santa Lúcia, Santa Maria da Serra, Santa Rita
d’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa,
Santo Antonio do Araçangua, Santo Antonio do
Jardim, Santópolis do Aguapeí, São João da Boa
Vista (Ensino Superior), São João de Iracema, São
João das Duas Pontes, São José do Barreiro, São
Pedro, São Sebastião, Sebastianópolis do Sul, Sete
Barras, Severínia, Silveiras, Sud Mennucci,
Suzanópolis, Taíaçu, Taiuva, Tanabi, Taquaral,
Taquarituba, Terra Roxa, Torrinha, Trabiju, Três
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Estado

IES

Categoria

Sindicatos

Base Territorial
Fronteira, Turiuba, Turmalina, Ubarana, Ubatuba,
Ubirajara, Uchoa, União Paulista, Uru, Valentim
Gentil, Valparaiso, Vargem Grande do Sul,
Viradouro, Vitória Brasil, e Zacarias.

SP

Faculdade São
Sebastião FASS

Auxiliares

Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava,
Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas,
Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá,
Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas,
SAAE VALE (Sindicato Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra,
dos
Auxiliares
de Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim,
Administração Escolar do Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca,
Vale do Paraíba)
Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São
José do Barreiro, São José dos Campos, São Luís do
Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté,
Tremembé e Ubatuba, situados no Estado de São
Paulo.

Docentes

Adolfo, Aguaí, Águas da Prata, Água de São Pedro,
Altair, Alto Alegre, Álvares Florence, Álvaro Carvalho,
Alvinlândia, Américo de Campos, Analândia,
Anhembi, Aparecida, Aparecida d’Oeste, Aramina,
Arapei, Arco-Íris, Areias, Aspásia, Avanhandava,
Bananal, Balbinos, Balsamos, Barbosa, Barretos,
Bento de Abreu, Bernardinho de Campos,
Bebedouro, Bertioga, Bilac, Borá, Braúna, Brejo
Alegre, Buritama, Buritizal, Caçapava, Cachoeira
Paulista, Cafelândia, Cajobi, Campos Novos
Paulista, Canas, Caraguatatuba, Cardoso, Casa
Branca, Castilho, Cedral, Clementina, Colina,
Colômbia, Coroados, Corumbataí, Cosmorama,
Cristais Paulista, Cruzeiro, Cubatão, Cunha, Dirce
Reis, Divinolândia, Dolcinópolis, Echaporã, Eldorado,
Embaúba, Fernão, Floreal, Gabriel Monteiro, Gália,
Gastão Vidigal, Getulina, Glicério, Guaiçara,
Guaiambé, Guairá, Guapiaçu, Guará, Guaraçaí,
Guaraci, Guarani d’Oeste, Guarantã, Guararapes,
Guzolândia, Herculândia, Iacanga, Iacri, Iaras,
Ibirarema, Icem, Igarapava, Iguape, IlhaBela,
Indiaporã, Ipigua, Ipuã, Irapuã, Itaju, Itapura,
Itirapina, Itirapuã, Itobi, Itupeva, Jaborandi, Jaci,
Jacupiranga, Jales, Janbeiro, Jeriquara, José
Bonifacio, Júlio de Mesquita, Juquia, Lagoinha,
Lavínia, Lavrinhas, Lourdes, Lucianópolis, Luiziânia,
Lupércio, Lutécia, Macaubal, Macedônia, Magda,
Mariápolis, Mendonça, Meridiano, Mesópolis,
Miguelópolis, Mira Estrela, Miracatu, Mirandópolis,
Mirassol, Mirassolandia, Monções, Mongaguá,

FETEE (Federação dos
Trabalhadores
em
Estabelecimentos
de
Ensino no Estado de São
Paulo)
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Base Territorial
Monte Alegre do Sul, Monte Aprazivel, Monteiro
Lobato, Muritinga do Sul, Natividade da Serra, Neves
Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Canaã Paulista,
No Castilho, Nova Granada, Nova Independência,
Nova Luzitânia, Nuporanga, Ocauçu, Onda Verde,
Oriente, Orindiuva, Oscar Bressane, Ouroeste,
Palestina, Palmeira d’Oeste, Paraibuna, Paraíso,
Paranapuã, Pariquera Açu, Parisi, Patrocínio
Paulista, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pedregulho,
Pedro de Toledo, Penápólis, Peruibe, Piacatu,
Piquete,
Pirangi,
Planalto, Poloni,
Pongai,
Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Potirendaba,
Potim, Praia Grande, Queluz, Queiroz, Quintana,
Redenção da Serra, Reginópolis, Restinga, Ribeirão
Corrente, Ribeirão do Sul, Rifaina, Rincão, Riolândia,
Roseira, Rubiácea, Rubinéia, Sabino, Saltinho,
Santa Albertina, Santa Branca, Santa Clara d’Oeste,
Santa Lúcia, Santa Maria da Serra, Santa Rita
d’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa,
Santo Antonio do Araçangua, Santo Antonio do
Jardim, Santópolis do Aguapeí, São João da Boa
Vista (Ensino Superior), São João de Iracema, São
João das Duas Pontes, São José do Barreiro, São
Pedro, São Sebastião, Sebastianópolis do Sul, Sete
Barras, Severínia, Silveiras, Sud Mennucci,
Suzanópolis, Taíaçu, Taiuva, Tanabi, Taquaral,
Taquarituba, Terra Roxa, Torrinha, Trabiju, Três
Fronteira, Turiuba, Turmalina, Ubarana, Ubatuba,
Ubirajara, Uchoa, União Paulista, Uru, Valentim
Gentil, Valparaiso, Vargem Grande do Sul,
Viradouro, Vitória Brasil, e Zacarias.

DF

Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava,
Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas,
Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá,
Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas,
Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra,
Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim,
Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca,
Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São
José do Barreiro, São José dos Campos, São Luís do
Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté,
Tremembé e Ubatuba, situados no Estado de São
Paulo.

Auxiliares

SAAE VALE (Sindicato
dos
Auxiliares
de
Administração Escolar do
Vale do Paraíba X
SEMESP (Sindicato das
Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de
Ensino Superior no Estado
de São Paulo)

Docentes

SINPRO DF (Sindicato
dos
Professores
em
estabelecimentos
de Distrito Federal.
ensino
particular
no
Distrito Federal)

Auxiliares

SINDEPES DF (Sindicato
dos
auxiliares
de
administração Escolar em
Distrito Federal.
Estabelecimentos
Particulares de Ensino no
Distrito Federal)

Centro
Universitário do
Distrito Federal
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PB

PR

IES

Categoria

Sindicatos

Base Territorial

Docentes

SINTEE
FRANCA
(Sindicato
dos
Trabalhadores
em
Franca.
Estabelecimentos
de
Ensino e Educação de
Franca)

Auxiliares

SINTEE
FRANCA
(Sindicato
dos
Trabalhadores
em
Franca.
Estabelecimentos
de
Ensino e Educação de
Franca)

Docentes

SINDEPB (Sindicato dos
Trabalhadores
em
Estabelecimento
de Paraíba.
Ensino
Privado
da
Paraíba)

Auxiliares

SINDEPB (Sindicato dos
Trabalhadores
em
Estabelecimento
de Paraíba.
Ensino
Privado
da
Paraíba)

Docentes

SINPRO - CURITIBA
(Sindicato
dos
Professores em Ensino
Superior de 3º Grau de
Curitiba
e
Região
Metropolitana)

Auxiliares

Adrianópolis/PR, Agudos Do Sul/PR, Almirante
Tamandaré/PR,
Ampére/PR,
Anahy/PR,
Antonina/PR, Antônio Olinto/PR, Arapoti/PR,
Arapuã/PR, Araucária/PR, Ariranha Do Ivaí/PR,
Assis
Chateaubriand/PR,
Balsa
Nova/PR,
Barracão/PR,
Bela
Vista
Da
Caroba/PR,
Bituruna/PR, Boa Esperança/PR, Boa Ventura De
São Roque/PR, Boa Vista Da Aparecida/PR,
Bocaiúva Do Sul/PR, Bom Jesus Do Sul/PR, Bom
Sucesso Do Sul/PR, Braganey/PR, Cafelândia/PR,
Campina Do Simão/PR, Campina Grande Do Sul/PR,
SAAEPAR (Sindicato dos
Campo Bonito/PR, Campo Do Tenente/PR, Campo
Auxiliares
de
Largo/PR, Campo Magro/PR, Cândido De Abreu/PR,
Administração Escolar no
Candói/PR, Cantagalo/PR, Capitão Leônidas
Estado do Paraná)
Marques/PR,
Carambeí/PR,
Carlópolis/PR,
Cascavel/PR, Castro/PR, Catanduvas/PR, Cerro
Azul/PR,
Céu
Azul/PR,
Chopinzinho/PR,
Clevelândia/PR,
Colombo/PR,
Contenda/PR,
Corbélia/PR, Coronel Domingos Soares/PR, Coronel
Vivida/PR, Cruz Machado/PR, Cruzeiro Do
Iguaçu/PR, Curitiba/PR, Diamante Do Sul/PR, Dois
Vizinhos/PR,
Doutor
Ulysses/PR,
Enéas
Marques/PR, Espigão Alto Do Iguaçu/PR, Fazenda
Rio Grande/PR, Fernandes Pinheiro/PR, Flor Da
Serra Do Sul/PR, Formosa Do Oeste/PR, Foz Do

Universidade de
Franca UNIFRAN

Centro
Universitário de
João Pessoa UNIPÊ

Universidade
Positivo

1092

Curitiba e região Metropolitana, com abrangência
territorial
em
Almirante
Tamandaré/PR,
Araucária/PR, Campo Largo/PR, Curitiba/PR,
Piraquara/PR, Quatro Barras/PR, Rio Branco do
Sul/PR, Pinhais/PR, Cerro Azul, PR, Campina
Grande do Sul/PR, Mandirituba/PR, Adrianópolis/PR,
Balsa Nova/PR e São Jose dos Pinhais/PR.
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Base Territorial
Jordão/PR,
Francisco
Beltrão/PR,
General
Carneiro/PR, Godoy Moreira/PR, Goioxim/PR,
Grandes Rios/PR, Guamiranga/PR, Guaraniaçu/PR,
Guarapuava/PR, Guaraqueçaba/PR, Guaratuba/PR,
Honório Serpa/PR, Ibema/PR, Iguatu/PR, Imbaú/PR,
Imbituva/PR, Inácio Martins/PR, Ipiranga/PR,
Iracema
Do
Oeste/PR,
Irati/PR,
Itapejara
D'Oeste/PR, Ivaí/PR, Ivaiporã/PR, Jaboti/PR,
Jaguariaíva/PR, Japira/PR, Jardim Alegre/PR,
Jesuítas/PR,
Joaquim
Távora/PR,
Lapa/PR,
Laranjal/PR, Laranjeiras Do Sul/PR, Lindoeste/PR,
Lunardelli/PR,
Mallet/PR,
Mandirituba/PR,
Manfrinópolis/PR,
Mangueirinha/PR,
Manoel
Ribas/PR,
Mariópolis/PR,
Maripá/PR,
Marmeleiro/PR, Marquinho/PR, Matelândia/PR,
Matinhos/PR, Mato Rico/PR, Morretes/PR, Nova
Aurora/PR, Nova Esperança Do Sudoeste/PR, Nova
Laranjeiras/PR, Nova Prata Do Iguaçu/PR, Nova
Santa Rosa/PR, Nova Tebas/PR, Ouro Verde Do
Oeste/PR, Palmas/PR, Palmeira/PR, Palmital/PR,
Palotina/PR, Paranaguá/PR, Pato Branco/PR, Paula
Freitas/PR, Paulo Frontin/PR, Pérola D'Oeste/PR,
Piên/PR, Pinhais/PR, Pinhal De São Bento/PR,
Pinhalão/PR, Pinhão/PR, Piraí Do Sul/PR,
Piraquara/PR, Pitanga/PR, Planalto/PR, Pontal Do
Paraná/PR, Porto Amazonas/PR, Porto Barreiro/PR,
Porto Vitória/PR, Pranchita/PR, Prudentópolis/PR,
Quatiguá/PR, Quatro Barras/PR, Quatro Pontes/PR,
Quedas
Do
Iguaçu/PR,
Quitandinha/PR,
Ramilândia/PR,
Realeza/PR,
Rebouças/PR,
Renascença/PR,
Reserva
Do
Iguaçu/PR,
Reserva/PR, Rio Azul/PR, Rio Bonito Do Iguaçu/PR,
Rio Branco Do Ivaí/PR, Rio Branco Do Sul/PR, Rio
Negro/PR, Rosário Do Ivaí/PR, Salgado Filho/PR,
Salto Do Itararé/PR, Salto Do Lontra/PR, Santa
Izabel Do Oeste/PR, Santa, Lúcia/PR, Santa Maria
Do Oeste/PR, Santa Tereza Do Oeste/PR, Santana
Do Itararé/PR, Santo Antônio Do Sudoeste/PR, São
João Do Ivaí/PR, São João Do Triunfo/PR, São
João/PR, São Jorge D'Oeste/PR, São José Da Boa
Vista/PR, São José Dos Pinhais/PR, São Mateus Do
Sul/PR, São Pedro Do Iguaçu/PR, Saudade Do
Iguaçu/PR, Sengés/PR, Serranópolis Do Iguaçu/PR,
Siqueira
Campos/PR,
Sulina/PR,
Teixeira
Soares/PR, Telêmaco Borba/PR, Tibagi/PR, Tijucas
Do Sul/PR, Toledo/PR, Tomazina/PR, Três Barras
Do Paraná/PR, Tunas Do Paraná/PR, Tupãssi/PR,
Turvo/PR, União Da Vitória/PR, Ventania/PR, Vera
Cruz Do Oeste/PR, Verê/PR, Virmond/PR,
Vitorino/PR e Wenceslau Braz/PR

PR

Faculdade
Positivo
Londrina

Auxiliares

SINPRO - LONDRINA
(Sindicato
dos
Profissionais das Escolas Londrina.
Particulares de Londrina e
Norte do Paraná)
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Docentes

Sindicatos

Base Territorial

SINPRO - LONDRINA
(Sindicato
dos
Profissionais das Escolas Londrina.
Particulares de Londrina e
Norte do Paraná)

O Departamento de Recursos Humanos, responsável pelas relações sindicais da Companhia,
mantém como prática de relacionamento a realização de reuniões de entendimentos e de renovação
de condições de trabalho com as diversas lideranças sindicais, em âmbito nacional. O principal
objetivo dessa prática é estabelecer um relacionamento transparente, a partir do qual empregador e
empregados sejam beneficiados e todas as questões sejam resolvidas, sem que haja tensões ou
conflitos, mantendo, com isso, a harmonia e o equilíbrio nas relações trabalhistas da Companhia.
A Companhia entende que as negociações mantidas com os sindicatos são as bases para a
manutenção da harmonia e do equilíbrio nas relações trabalhistas e busca refletir as decisões
estratégicas tomadas pela Companhia, principalmente no que diz respeito a reajustes salariais, plano
de participação nos resultados. Além disso, encontros especiais são realizados para abordar temas
legislativos, tais como a função e limitações na contratação de menores aprendizes, portadores de
necessidades especiais, entre outros.
A Companhia acredita manter uma relação harmoniosa com seus funcionários e os sindicatos aos
quais estão vinculados, não tendo sido registrada nenhuma greve ou paralisações nos últimos três
exercícios sociais.
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Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 14.
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Qtde. de ações (Unidades)

Ações ordinárias %

0

TOTAL

305.322.240

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Onivaldo Antônio Chechetto

Sim

132.707.280

Estados Unidos da América

26.767.823/0001-30

Archy LLC

Ronaldo Tomazella

Não

86.307.480

Brasileira-SP

14.401.035/0001-47

D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Ronaldo Tomazella

Não

86.307.480

Brasileira-SP

13.483.570/0001-21

100,000%

0,000%

0,000%

43,464%

28,268%

28,268%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALFA 7 MUTIESTRATÉGIA

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Fisica

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

007.283.518-46

11/01/2021

00.006.255/4638-50

11/01/2021

00.006.255/4638-50

11/01/2021

305.322.240

0

0

132.707.280

86.307.480

86.307.480

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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TOTAL

1.000

5

100,000

0,500

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

99,500

Cingapura

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

995

Não

NORYOKU INVESTMENT PTE LTD

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

Ronaldo Tomazella

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

Archy LLC

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

0,000

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1.000

5

995

14/05/2007

0

26.767.823/0001-30

CPF/CNPJ acionista

00.006.255/4638-50

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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0

TOTAL

25,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

1.556

Não

127.741.818-79

Brasileira-SP

0

Fábio Ferreira Figueiredo

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

25,000

Classe ação

1.556

Não

187.005.328-19

Brasileira-SP

0

TOTAL

Débora Ferreira Figueiredo

Qtde. de ações (Unidades)

12,500

Brasileira-SP

Classe ação

778

Não

187.005.368-06

Dagmar Rollo Figueiredo

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Sim

0

Sim

0

Sim

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Não

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1.556

16/07/2020

1.556

16/07/2020

778

16/07/2020

0

14.401.035/0001-47

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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25,000

12,500

0,000

Composição capital social
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Ações ordinárias %

6.224

100,000

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

25,000

Brasileira-SP

0,000

Classe ação

1.556

Não

167.793.518-90

Patrícia Ferreira Figueiredo

0

0

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

12,500

Brasileira-SP

Classe ação

778

Não

004.946.158-34

Hermes Ferreira Figueiredo

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

0

Sim

0

0

Sim

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

0,000

Não

0,000

0,000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

6.224

1.556

16/07/2020

0

778

16/07/2020

14.401.035/0001-47

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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Composição capital social
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Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0,000

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

0

TOTAL

0

0,000

0

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

50,000

Brasileira-SP

Classe ação

57.682

Não

18.206.983/0001-82

GAMA 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qtde. de ações (Unidades)

50,000

Brasileira-SP

Classe ação

57.682

Não

18.206.970/0001-03

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

0

Sim

0

Sim

G5 REDMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

0

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALFA 7 MUTIESTRATÉGIA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

0

57.682

21/07/2020

57.682

21/07/2020

0

13.483.570/0001-21

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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TOTAL

115.364

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

100,000

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALFA 7 MUTIESTRATÉGIA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

115.364

13.483.570/0001-21

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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100,000
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Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

0

7.057.847

100,000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Brasileira-SP

0,000

0,000

Classe ação

7.057.847

Não

151.905.258-80

Renato Padovese

OUTROS

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0.000

Ações %

0

0

Sim

0

0

G5 REDMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

0,000

Sim

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

7.057.847

7.057.847

0

0

18.206.970/0001-03

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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100,000

100,000

0,000

0,000

Composição capital social
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Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL

7.057.847

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Brasileira-SP

0,000

Classe ação

7.057.847

Não

146.261.778-67

Fernando Padovese

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Sim

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

GAMA 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

0,000

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

7.057.847

0

7.057.847

0

18.206.983/0001-82

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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0,000

100,000

0,000
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TOTAL

2

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

2

Não

GIC (VENTURES) PRIVATE LIMITED

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

Ronaldo Tomazella

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

NORYOKU INVESTMENT PTE LTD

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

0,000

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

2

0

2

14/05/2007

0

CPF/CNPJ acionista

00.006.255/4638-50

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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0,000

100,000
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0,000

Ações ordinárias %

Sim

TOTAL

27.855.866.694

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Classe ação

27.855.866.694

Cingapura

MINISTER OF FINANCE OF THE GOVERNMENT OF SINGAPORE

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

--

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

GIC (VENTURES) PRIVATE LIMITED

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

0,000

0,000

Fisica

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

27.855.866.694

0

27.855.866.694

05/09/2018

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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0,000

100,000
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

11/01/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

3

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico



PÁGINA: 409 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
O Acordo de Acionistas celebrado em 21 de fevereiro de 2020 (“Acordo Pré-IPO”), entre Fundo de
Investimento em Participações ALFA 7 ("FIP Alfa 7"); D2HFP Fundo de Investimento em
Participações ("FIP D2HFP"); ARCHY LLC ("Archy"); e como intervenientes anuentes, a Cruzeiro
do Sul Educacional S.A. ("Companhia"); GAMA 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Privado - Investimento no Exterior ("FIM GAMA"); REDMOND Fundo de Investimento Multimercado
Crédito Privado - Investimento no Exterior ("FIM Redmond"); Fernando Padovese ("Fernando");
Renato Padovese ("Renato"); Cartago Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, ("FIM
Cartago"); Hermes Ferreira Figueiredo ("Prof. Hermes"); Dagmar Rollo Figueiredo ("Dagmar");
Fábio Ferreira Figueiredo ("Fábio"); Patrícia Ferreira Figueiredo ("Patrícia"); e Débora Ferreira
Figueiredo ("Débora" e, em conjunto com Companhia, FIM Gama, FIM Redmond, Fernando,
Renato, Prof. Hermes, Dagmar, Fábio e Patrícia, “Intervenientes Anuentes”) prevê o seu término
caso uma oferta pública inicial de ações da Companhia (“IPO”), nos termos nele previstos (conforme
detalhado abaixo), seja bem sucedida.
Acordo de Acionistas
Partes

Fundo de Investimento em Participações ALFA 7 Multiestratégia ("FIP Alfa 7"); D2HFP Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia ("FIP D2HFP"); ARCHY LLC ("Archy"); e como
intervenientes anuentes, a Cruzeiro do Sul Educacional S.A. ("Companhia"); GAMA 1 Fundo de
Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior ("FIM GAMA"); REDMOND
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior ("FIM Redmond");
Fernando Padovese ("Fernando"); Renato Padovese ("Renato"); Cartago Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado ("FIM Cartago"); Hermes Ferreira Figueiredo ("Prof. Hermes"); Dagmar
Rollo Figueiredo ("Dagmar"); Fábio Ferreira Figueiredo ("Fábio"); Patrícia Ferreira Figueiredo
("Patrícia"); e Débora Ferreira Figueiredo ("Débora").

Data de
celebração

O Acordo Pré-IPO foi celebrado em 21 de fevereiro de 2020.

Prazo de vigência

Da data de sua celebração até (i) a celebração do 10º aniversário (21 de fevereiro de 2030) do
Acordo Pré-IPO, ou (ii) a ocorrência de um IPO Qualificado ou IPO aprovado pelas partes do
acordo de acionista.
Nos termos do Acordo Pré-IPO, um “IPO Qualificado” significa um IPO (i) que seja coordenado
por uma ou mais instituições financeiras de primeira linha; (ii) que resulte na listagem e
negociação das ações de emissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado
Novo Mercado da B3, ou outro segmento equivalente da B3 que venha a ser criado em
substituição ao Novo Mercado; e (iii) que gere um valor implícito pelas ações, pre-money (equity
value), equivalente ao maior dos seguintes valores: (a) R$5.000.000.000,00 corrigido por 150%
da taxa acordada entre a data de celebração do Acordo Pré-IPO e a data de liquidação do IPO
Qualificado, ou (b) o valor por ação calculado com base em um valuation da Companhia obtido
pelo múltiplo médio EBITDA LTM de empresas majoritariamente de ensino superior listadas na
B3, após aplicado um desconto de 15%.

Descrição das
cláusulas relativas
ao exercício do
direito de voto e
do poder de
controle

O quórum das deliberações em Assembleia Geral obedecerá ao previsto na Lei das Sociedades
por Ações, quando não for considerado quórum qualificado.
Será necessário 2/3 do capital social votante da Companhia para a aprovação das seguintes
matérias:
-

abertura de capital e oferta pública inicial de ações pela Companhia, exceto um IPO
Qualificado;

-

fusão ou incorporação da Companhia a uma sociedade de capital aberto;

-

alteração das características, preferências ou vantagens conferidas pelas ações de
emissão da Companhia, bem como criação de nova espécie ou classe de ações da
Companhia;

-

aquisição pela Companhia de suas próprias ações e, ainda, o resgate, recompra ou
cancelamento de ações;
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-

fusão, incorporação, cisão ou outra reorganização societária envolvendo concorrentes
da Companhia e a Companhia, sendo que no caso de fusão ou incorporação, desde
que gere uma diluição parcial de participação de qualquer dos Blocos na Companhia
superior a 11% (onze por cento) relativamente à participação detida por qualquer tais
Blocos imediatamente anterior a tal evento de fusão ou incorporação; e

-

alteração da política de distribuição de lucros da Companhia e a declaração de dividendos, ou
qualquer outra forma de distribuição de lucros ou recursos pela Companhia, incluindo juros
sobre o capital próprio, superior a 25% do lucro líquido.

Será necessário 80% do capital social votante da Companhia para a aprovação das seguintes
matérias:
-

alterações (a) relevantes no objeto social da Companhia; (b) das regras de composição
do Conselho de Administração; (c) dos quóruns de deliberações e/ou (d) a abertura de
novas linhas de negócios ou quaisquer alterações relevantes nas linhas de negócios
existentes da Companhia;

-

transformação, liquidação ou dissolução da Companhia;

-

pedido voluntário de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou procedimento
de insolvência da Companhia, e

-

emissão de novas ações ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações da
Companhia caso (a) o preço de subscrição implique em um valor implícito da
Companhia equivalente a ou inferior a 95% do maior dos seguintes valores: (a.1)
R$5.000.000.000,00, corrigido por 150% da taxa acordada entre a presente data e o
evento em questão; ou (a.2) o valor por ação calculado com base em um valuation da
Companhia obtido pelo múltiplo médio EBITDA LTM de empresas majoritariamente de
ensino superior listadas na B3, após aplicado um desconto de 15%; ou (b) a diluição de
qualquer dos Blocos no capital social da Companhia decorrente de tal evento resulte
em perda do direito de eleger um ou mais conselheiros.

As seguintes matérias somente serão aprovadas mediante, pelo menos, o voto afirmativo (a) de
2 conselheiros eleitos pelo Bloco GIC ou de 1 conselheiro eleito pelo Bloco GIC, caso o Bloco
GIC tenha direito de eleger apenas um conselheiro, e (b) de 1 conselheiro eleito pelo Bloco
Figueiredo, e (c) de 1 conselheiro eleito pelo Bloco Padovese presentes à respectiva reunião do
Conselho de Administração:
-

abertura de capital e oferta pública inicial de ações pelas subsidiárias (exceto um IPO
Qualificado) e/ou fusão ou incorporação de uma subsidiária a uma sociedade aberta;

-

alteração da política de distribuição de lucros das subsidiárias e a declaração de dividendos, ou
qualquer outra forma de distribuição de juros ou recursos pelas subsidiárias, incluindo juros
sobre o capital próprio, superior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício.
Para fins de esclarecimento, o veto previsto não se aplicará quanto à distribuição de lucros ou
reservas das subsidiárias em favor da Companhia como mecanismo de gestão do caixa do
Grupo Cruzeiro do Sul;

-

aumento do endividamento consolidado da Companhia acima de 4 (quatro) vezes o
EBITDA consolidado relativo aos 12 (doze) meses anteriores ao evento em questão,
conforme ajustado pro forma em caso de aquisições ou expansões relevantes ao
período;

-

a aquisição pela Companhia ou por qualquer subsidiária, de (a) participação no capital social
de outra sociedade, de grupo de sociedades ou consórcios, ou (b) de parte substancial dos
ativos ou de negócio de outra sociedade em qualquer caso (x) cujo o enterprise value ou o
valor da contraprestação a ser paga pela Companhia ou pelas subsidiárias seja superior a
50% (cinquenta por cento) da receita líquida da Companhia, relativa aos 12 (doze) meses
anteriores ao evento em questão, ou (y) envolvendo negócios não relacionados ao Negócio;

-

fusão, incorporação, cisão ou outra reorganização societária envolvendo concorrentes
da Companhia e qualquer Subsidiária, sendo que no caso de fusão ou incorporação,
desde que gere uma diluição parcial da participação dos Blocos na Companhia superior
a 11% (onze por cento); aprovação de desinvestimento, cessão, transferência, criação
de quaisquer ônus ou disposição de ativos pela Companhia ou pelas subsidiárias em
qualquer caso envolvendo valores superiores, em uma ou mais operações relacionadas,
por exercício social, a 20% (vinte por cento) da receita líquida consolidada da
Companhia e as subsidiárias;

-

celebração de novos contratos, alteração dos contratos vigentes (que não seja mera
renovação) ou término de operações ou contratos já existentes com parte relacionadas
da Companhia e\ou das subsidiárias (inclusive contratos de locação);
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-

aprovação de quaisquer planos de opção de compra de ações ou planos similares de
incentivo e remuneração de longo prazo para os executivos que lhes outorgue
participação do capital social da Companhia ou de qualquer subsidiária (efetiva ou
potencial) igual ou superior a 3% (três por cento) do capital social da Companhia ou de
qualquer subsidiária;

-

concessão de qualquer garantia, real ou fidejussória, incluindo avais e fianças, pela
Companhia e\ou pelas subsidiárias, em benefício de qualquer terceiro,
independentemente do valor objeto da garantia, exceto quando tal garantia seja
prestada no contexto de obrigações assumidas pela Companhia ou pelas subsidiárias
que tenham sido aprovadas;

-

alterações relevantes do objeto social das subsidiárias e abertura de novas linhas de
negócios por uma subsidiária ou quaisquer alterações relevantes nas linhas de negócios
existentes das subsidiárias;

-

transformações, liquidações ou dissolução das subsidiárias;

-

pedido voluntário de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou procedimento
de insolvência das subsidiárias;

-

contratação de auditor independente da Companhia que não seja a Deloitte,
PricewatterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young ou KPMG; e

-

o voto a ser proferido pela Companhia ou por uma subsidiária na qualidade de sócia, acionista
ou quotista de qualquer pessoa em que a Companhia ou uma subsidiária detenha participação
relevante em deliberações envolvendo os itens acima.

Para fins do parágrafo acima, Bloco GIC, Bloco Figueiredo e Bloco Padovese têm os seguintes
significados:
“Bloco GIC” significa indistintamente a Archy ou qualquer pessoa que vier a ser titular de ações
de propriedade da Archy.,
“Bloco Figueiredo” significa indistintamente o FIP D2HFP ou qualquer pessoa que vier a ser
titular de ações de propriedade do FIP D2HFP.
“Bloco Padovese” significa indistintamente o FIP Alfa 7 ou qualquer pessoa que vier a ser titular
de ações de propriedade do FIP Alfa 7.
Descrição das
cláusulas relativas
à indicação de
administradores,
membros de
comitês
estatutários ou de
pessoas que
assumam
posições
gerenciais

Com base no Acordo Pré-IPO, os acionistas da Companhia estão divididos em 3 blocos: (i) Bloco
Figueiredo; (ii) Bloco Padovese; e (iii) Bloco GIC. Que juntos são chamados apenas de Bloco.
O Conselho de Administração da Companhia é composto por até 7 membros sendo que,
incialmente, (i) cada Bloco terá o direito de eleger e destituir 2 (dois) membros; e (ii) o Bloco GIC
terá, adicionalmente, o direito de eleger e destituir 1 (um) conselheiro independente.
Os direitos acima serão mantidos enquanto o respectivo Bloco detiver participação no capital
social da Companhia igual ou superior a 20%, observando que o direito do Bloco GIC será
mantido enquanto o Bloco GIC detiver uma participação no capital social da Companhia igual ou
superior a 30%. Caso o Bloco GIC venha a deter participação no capital social da Companhia
inferior a 30%, o conselheiro independente passará a ser eleito e destituído por maioria simples
dos votos dos acionistas presentes da Assembleia Geral.
Caso a participação de determinado Bloco no capital social da Companhia venha a ser (i) menos
do que 20%, mas igual ou superior a 10%, tal Bloco terá o direito de eleger e destituir, a qualquer
momento, apenas 1 (um) membro do conselho de administração; e (ii) abaixo de 10%, tal Bloco
deixará de ter direito de eleger qualquer membro do conselho de administração, observando que
os cargos vagos, se houver, serão preenchidos por decisão da maioria simples dos acionistas
presentes à Assembleia Geral, podendo a Assembleia Geral, também por maioria simples, optar
por manter tais cargos vagos.
Caso haja votos divergentes entre acionistas de um mesmo Bloco na eleição dos conselheiros,
tal Bloco perderá o direito de eleição de conselheiro(s) e os respectivos cargos serão destinados
a candidatos que sejam eleitos por maioria simples dos votos presentes na Assembleia Geral.

Descrição das
cláusulas relativas
à transferência de
ações e à
preferência para
adquiri-las

Transferências Permitidas. Nos termos do Acordo Pré-IPO, são consideradas “Transferências
Permitidas” as transferência de ações (i) entre qualquer acionista e suas afiliadas sendo certo
que na hipótese de tal afiliada deixar de ser uma afiliada do acionista, tal transferência deverá ser
revertida, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo que as ações retornem ao acionista cedente
original; (ii) entre quaisquer acionistas e suas afiliadas; e (iii) entre acionistas pertencentes de um
mesmo Bloco.
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Lock Up. Exceto pelas Transferências Permitidas, os acionistas não poderão transferir nenhuma
de suas ações, a qualquer título, para qualquer terceiro, pelo período de um ano a contar da data
de celebração do Acordo Pré-IPO. ("Período de Lock-up").
Restrição a Transferência a Concorrentes. Durante o período de vigência do Acordo Pré-IPO,
nenhum acionista poderá iniciar negociações (entendidas como troca de informações sobre a
Companhia, suas subsidiárias e suas atividades) com concorrentes da Companhia com o intuito
da transferir ações, sem prévia e expressa anuência dos demais Blocos. Dessa forma, o acionista
que deseja iniciar negociações deverá enviar notificação, por escrito, aos acionistas dos demais
Blocos, conforme prazo e especificações previstas no Acordo Pré-IPO.
Direito de Preferência. Após o Período de Lock-Up, caso qualquer acionista receba uma oferta
firme de qualquer acionista, que não seja uma afiliada, ou de qualquer terceiro, para transferir a
totalidade ou parte de suas ações, deverá antes de celebrar qualquer documento vinculativo,
notificar os demais acionistas membros dos demais Blocos (“Acionistas Remanescentes”) para
que tais acionistas, a seu exclusivo critério, exerçam o seu direito de preferência e adquiram as
ações ofertadas pelo mesmo preço e sob as mesmas condições oferecidas inicialmente ao
acionista alienante (“Notificação de Oferta”). O direito de preferência somente poderá ser
exercido pelo acionista que individualmente ou em conjunto com demais acionistas pertencentes
ao mesmo Bloco, detenham ações representativas de no mínimo 10% do capital social da
Companhia.
Direito de Venda Conjunta. Após o Período de Lock-Up e desde que o direito de preferência não
tenha sido exercido, os Acionistas Remanescentes terão o direito de incluir na transferência a ser
efetuada: (i) a totalidade das ações de sua titularidade, nas mesmas condições e preço da
Notificação de Oferta, na hipótese do potencial adquirente tornar-se controlador da Companhia,
isoladamente ou em conjunto com o Bloco alienante; ou (ii) as ações de sua titularidade na mesma
proporção que o acionista alienante e nas mesmas condições e preço constantes da Notificação de
Oferta.
Opção de Venda. Cada um dos Blocos (“Bloco Outorgante”) concede aos demais Blocos
(“Blocos Outorgados”) uma opção de venda relativa às ações detidas pelos Blocos Outorgados,
relativamente à parcela ou à totalidade de tais ações, caso o Bloco Outorgante passe a deter 50%
ou mais do capital social da Companhia.
Qualquer transferência ou oneração de ações realizadas em desacordo com as disposições do
Acordo Pré-IPO serão consideradas nulas e inválidas.
Descrição das
cláusulas que
restrinjam ou
vinculem o direito
de voto dos
membros de
conselho de
administração ou
de outros órgãos
de fiscalização e
controle

Não há cláusula restringindo ou vinculando o direito de voto dos membros de Conselho de
Administração, somente em relação ao direito de voto dos acionistas, conforme descrito acima.

Tendo em vista que o acordo acima descrito será extinto em caso da realização do IPO o FIP Alfa 7, o FIP
D2HFP, o Archy e os Intervenientes Anuentes negociaram um novo acordo de acionistas, cuja vigência está
condicionada à divulgação do anúncio de início do IPO, nos termos nele previstos (conforme detalhado
abaixo).
Acordo de Acionistas
Partes

Fundo de Investimento em Participações ALFA 7 Multiestratégia ("FIP Alfa 7"); D2HFP Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia ("FIP D2HFP"); ARCHY LLC ("Archy" e, em
conjunto com FIP Alfa 7 e FIP D2HFP, os “Acionistas”); e como intervenientes anuentes, a
Cruzeiro do Sul Educacional S.A. ("Companhia"); GAMA 1 Fundo de Investimento Multimercado
Crédito Privado - Investimento no Exterior ("FIM GAMA"); REDMOND Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior ("FIM Redmond"); Fernando Padovese
("Fernando"); Renato Padovese ("Renato"); Hermes Ferreira Figueiredo ("Prof. Hermes");
Dagmar Rollo Figueiredo ("Dagmar"); Fábio Ferreira Figueiredo ("Fábio"); Patrícia Ferreira
Figueiredo ("Patrícia"); e Débora Ferreira Figueiredo ("Débora").
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Data de
celebração

O acordo de acionistas (“Acordo Pós-IPO”) foi celebrado em 08 de janeiro de 2021.

Prazo de vigência

O Acordo Pós-IPO entrará em vigor na data de divulgação do anúncio de início de distribuição
pública relativo ao IPO Qualificado (“Data de Eficácia”) A partir da Data de Eficácia, o Acordo
Pós-IPO vigorará até o seu 10º (décimo) aniversário.
Nos termos do Acordo Pós-IPO, um “IPO Qualificado” significa a aprovação e consequente
solicitação à CVM de autorização para realizar ofertas públicas primária e secundária de
distribuição de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada, no segmento do Novo Mercado.

Descrição das
cláusulas relativas
ao exercício do
direito de voto e
do poder de
controle

Os Acionistas, antes de todas e quaisquer (i) Assembleias Gerais da Companhia; (ii) reuniões do
Conselho de Administração da Companhia; e (c) reuniões, assembleias de sócios, celebração de
alterações dos contratos sociais das Subsidiárias (conforme definido abaixo) diretas ou indiretas
da Companhia ou deliberação de órgão da administração de referidas Subsidiárias (cada qual
uma “Deliberação Societária”), e independentemente das matérias objeto da respectiva ordem
do dia, deverão realizar, nos termos do Acordo Pós-IPO, uma Reunião Prévia (conforme definido
abaixo).
Exceto mediante comum acordo entre os Acionistas, nenhuma Deliberação Societária poderá ser
realizada sem que seja realizada uma Reunião Prévia, nos termos do Acordo Pós-IPO.
O quórum das deliberações em Assembleia Geral obedecerá ao previsto na Lei das Sociedades
por Ações, quando não for considerado quórum qualificado nos termos do Acordo Pós-IPO.
Será necessário 2/3 dos votos dos acionistas do Bloco de Controle (conforme definido abaixo),
presentes à Reunião Prévia, para a aprovação das seguintes matérias:
-

fusão, cisão ou incorporação da Companhia ou de qualquer Subsidiária, ou ainda
qualquer outra reorganização societária da Companhia ou de qualquer Subsidiária, em
qualquer caso envolvendo Terceiros (conforme definido abaixo)

-

alteração das características, preferências ou vantagens conferidas as ações de
emissão da Companhia;

-

aquisição pela Companhia de suas próprias Ações (conforme definido abaixo)e, ainda,
o resgate, recompra ou cancelamento de Ações em qualquer caso envolvendo valores
superiores, em uma ou mais operações relacionadas, por exercício social, a 3% (três
por cento) do capital social da Companhia;

-

alteração da política de distribuição de lucros da Companhia e das Subsidiárias e a
declaração de dividendos, ou qualquer outra forma de distribuição de lucros ou recursos
pela Companhia, incluindo juros sobre o capital próprio, superior a 50% (cinquenta por
cento) do lucro líquido do exercício. Para fins de esclarecimento, o veto previsto neste
inciso não se aplicará quanto às distribuições de lucros ou reservas das Subsidiárias
em favor da Companhia como mecanismo de gestão do caixa do Grupo Cruzeiro do Sul
(conforme definido abaixo);

-

aumento do Endividamento (conforme definido abaixo) consolidado da Companhia
acima de 4 (quatro) vezes o EBITDA consolidado relativo aos 12 (doze) meses
anteriores ao evento em questão, conforme ajustado pro forma em caso de aquisições
ou expansões relevantes no período;

-

a aquisição, pela Companhia ou por qualquer Subsidiária, de (a) participação no capital
social de outra sociedade, de grupo de sociedades ou consórcios, ou (b) de parte
substancial dos ativos ou de negócio de outra sociedade em qualquer caso (x) cujo o
enterprise value ou o valor da contraprestação a ser paga pela Companhia ou pelas
Subsidiárias seja superior a 50% (cinquenta por cento) da receita líquida da Companhia,
relativa aos 12 (doze) meses anteriores ao evento em questão, ou (y) envolvendo
negócios não relacionados ao Negócio;

-

aprovação de desinvestimento, cessão, transferência, criação de quaisquer Ônus
(conforme definido abaixo) ou disposição de ativos pela Companhia ou pelas
Subsidiárias em qualquer caso envolvendo valores superiores, em uma ou mais
operações relacionadas, por exercício social, a 20% (vinte por cento) da receita líquida
consolidada da Companhia e das Subsidiárias;

-

aprovação de quaisquer planos de opção de compra de ações ou planos similares de
incentivo e remuneração de longo prazo para os executivos que lhes outorgue
participação do capital social da Companhia ou de qualquer Subsidiária;
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-

contratação do auditor independente da Companhia que não seja a Deloitte,
PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young ou KPMG;

-

emissão de novas ações de emissão da Companhia (inclusive a deliberação para a
realização de uma oferta pública primária de ações da Companhia) ou de quaisquer
valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia caso o preço de subscrição
proposto seja igual ou menor que 80% (oitenta por cento) da média da cotação das
ações de emissão da Companhia na B3 nos 30 (trinta) pregões anteriores à data de
deliberação;

-

o voto a ser proferido pela Companhia ou por uma Subsidiária na qualidade de sócia,
acionista ou quotista de qualquer Pessoa (conforme definido abaixo)em que a
Companhia ou uma Subsidiária detenha Participação Relevante (conforme definido
abaixo) em deliberações envolvendo quaisquer dos critérios elencados nos incisos (i) a
(x) acima.

As seguintes matérias somente serão aprovadas mediante o voto afirmativo de Acionistas que
representem, no mínimo, 80% dos votos dos acionistas do Bloco de Controle presentes à Reunião
Prévia:
-

alterações (a) relevantes no objeto social da Companhia ou de qualquer Subsidiária; (b) das
regras de composição do Conselho de Administração ou da Diretoria; (c) dos quóruns de
deliberações das Deliberações Societárias ou das Reuniões Prévias e/ou (d) a abertura de
novas linhas de negócios ou quaisquer alterações relevantes nas linhas de negócios existentes
da Companhia ou das Subsidiárias;

-

saída da Companhia do segmento do Novo Mercado da B3, bem como o fechamento
de capital;

-

transformação, liquidação ou dissolução da Companhia ou de qualquer das
Subsidiárias;

-

pedido voluntário de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou procedimento
de insolvência da Companhia ou de qualquer das Subsidiárias;

-

emissão de novas ações ou quotas de emissão das Subsidiárias em favor de terceiros;

-

celebração de novos contratos, alteração dos contratos vigentes (que não seja a mera
renovação) ou término de operações ou contratos já existentes com Partes
Relacionadas (conforme definido abaixo) da Companhia e/ou das Subsidiárias
(inclusive contratos de locação);

-

concessão de qualquer garantia, real ou fidejussória, incluindo avais, pela Companhia
e/ou pelas Subsidiárias, em benefício de qualquer terceiro, independentemente do valor
objeto da garantia, ressalvado se tal garantia ou aval for prestado no contexto de um
Endividamento aprovado no respectivo orçamento anual ou em Reunião Prévia
específica;

-

o voto a ser proferido pela Companhia ou por uma Subsidiária na qualidade de sócia,
acionista ou quotista de qualquer Pessoa (conforme definido abaixo) em que a
Companhia ou uma Subsidiária detenha Participação Relevante (conforme definido
abaixo) em deliberações envolvendo quaisquer dos critérios elencados nos incisos (i) a
(vii) acima.

Para fins dos parágrafos acima, os seguintes termos têm os seguintes significados:
“Bloco de Controle” significa o Bloco Figueiredo, Bloco GIC e Bloco Padovese em conjunto.
“Bloco Figueiredo” significa indistintamente o FIP D2HFP ou qualquer pessoa que vier a ser
titular de ações de propriedade do FIP D2HFP.
“Bloco GIC” significa indistintamente a Archy ou qualquer pessoa que vier a ser titular de ações
de propriedade da Archy.
“Bloco Padovese” significa indistintamente o FIP Alfa 7 ou qualquer pessoa que vier a ser titular
de ações de propriedade do FIP Alfa 7.
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“Subsidiárias” significa (a) (i) Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda.; (ii) Sociedade
Empresária de Ensino Superior do Litoral Norte Ltda.; (iii) Sociedade Educacional Cidade de São
Paulo S.A.; (iv) ACEF S.A.; (v) Uni Cidade Trust de Recebíveis S.A.; (vi) Instituição de Ensino São
Sebastião Ltda.; (vii) Colégio São Sebastião – Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda.; (viii)
Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio S/S Ltda.; (ix) Veritas Educacional A
Participações S.A.; (x) Cesuca Complexo de Ensino Superior de Cachoerinha Ltda.; (xi) Sociedade
Educacional São Bento Ltda.; (xii) Sociedade Educacional Santa Rita Ltda.; (xiii) Sociedade
Educacional Santa Tereza Ltda.; (xiv) IPÊ Educacional Ltda.; (xv) IPÊ Patrimonial Ltda.; (xvi)
Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda.; (xvii) Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda.; e (xviii)
CESA – Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas Ltda.; bem como (b) qualquer pessoa jurídica
que direta ou indiretamente venha a ser Controlada pela Companhia durante a vigência do Acordo
Pós-IPO.
“Reunião Prévia” significa reunião na qual é definido o voto a ser proferido de maneira uniforme
e em bloco pelos Acionistas, pelos membros do Conselho de Administração indicados pelos
Acionistas, pela Companhia ou pelos representantes da Companhia (com relação às
Subsidiárias) sobre todas e quaisquer matérias de competência de cada um dos referidos órgãos,
conforme definidas na legislação aplicável, no estatuto social da Companhia ou no estatuto ou
contrato social das Subsidiárias.
“Terceiros” significa qualquer Pessoa, qualquer outra Pessoa que não seja Afiliada.
“Pessoa” significa qualquer pessoa física, jurídica, entidade, associação, trust, fundação,
sociedade de direito, independentemente de sua forma societária, consórcio, condomínio ou
qualquer outra pessoa ou entidade, com ou sem personalidade jurídica (incluindo um fundo de
investimento).
“Ações” significa todas as ações de emissão da Companhia de titularidade dos Acionistas, sejam
aquelas atualmente detidas, bem como aquelas que venham a ser de propriedade dos Acionistas
a qualquer tempo durante a vigência do Acordo Pós-IPO, independentemente da forma de
aquisição e do respectivo título (ressalvadas as ações indicadas no Acordo Pós-IPO como ”Ações
Desvinculadas”, ou seja, as ações de emissão da Companhia ou de qualquer Subsidiária que
venham a ser adquiridas pelos Acionistas na B3), nos termos detalhados no Acordo Pós-IPO.
“Grupo Cruzeiro do Sul” significa a Companhia e suas Subsidiárias.
“Endividamento” significa: (a) qualquer obrigação vencida ou vincenda (inclusive juros, multas e
outros encargos) da Companhia ou das Subsidiárias relativas a financiamentos, incluindo no
âmbito de (i) escrituras de emissão de títulos ou valores mobiliários de dívida, tais como notas
promissórias, bonds e debêntures; (ii) mútuos, linhas de crédito, operações de leasing e
(iii) operações de dívida representadas por instrumentos similares; (b) qualquer obrigação
vencida ou vincenda (inclusive juros, multas e outros encargos) da Companhia ou das
Subsidiárias no âmbito de operações de desconto de duplicatas ou operações similares com o
fim de financiar as atividades da Companhia ou das Subsidiárias, e qualquer outra operação
similar de natureza financeira, mas que não seja considerada como tal nas respectivas
demonstrações financeiras; e (c) qualquer obrigação vencida ou vincenda (inclusive juros, multas
e outros encargos) da Companhia ou das Subsidiárias no âmbito de operações de hedge, swap,
ou outros derivativos contratadas pela Companhia ou pelas Subsidiárias.
“Ônus” significa qualquer penhor, hipoteca, penhora, ou outro tipo de restrição judicial ou
administrativa, usufruto, direito sobre valores mobiliários, gravame, ônus, alienação fiduciária ou
reserva de domínio, locação, sublocação, acordo de voto, opção, direito de primeira oferta, direito
de preferência, direito de venda conjunta, direito de venda forçada ou outras restrições ou
limitações de qualquer natureza, incluindo ônus criados como resultado de disposição contratual
e outros direitos de terceiros que de alguma maneira afetem, restrinjam ou condicionem a
propriedade ou posse de um determinado direito, propriedade ou ativo.
“Parte(s) Relacionada(s)” tem o significado atribuído no Pronunciamento Técnico CPC 5 do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela Deliberação nº 560/08 da CVM.
“Participação Relevante” significa a (i) Participação Societária (conforme definido abaixo), direta ou
indireta, que exceda 20% (vinte por cento) do capital social total de uma determinada Pessoa; ou (ii)
a propriedade direta ou indireta de direitos de acionista de uma Pessoa que garante de forma
permanente, direta ou indiretamente: (a) 20% (vinte por cento) dos votos na Assembleia Geral ou
órgão deliberativo similar; ou (b) o poder de eleger a maioria dos membros do conselho de
administração, diretoria ou qualquer outro órgão similar, conforme o caso, da respectiva Pessoa.
“Participação Societária” significa a titularidade de ações de sociedades por ações, quotas de
sociedades limitadas, bem como quaisquer participações em outros tipos societários, consórcios,
fundos de investimento (exceto fundos para aplicação do caixa), sociedades em conta de
participação e associações de qualquer natureza.
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Descrição das
cláusulas relativas
à indicação de
administradores,
membros de
comitês
estatutários ou de
pessoas que
assumam
posições
gerenciais

Com base no Acordo Pós-IPO, os acionistas da Companhia estão divididos em 3 blocos: (i) Bloco
Figueiredo; (ii) Bloco Padovese; e (iii) Bloco GIC. Que juntos são chamados de “Bloco de
Controle” ou “Blocos” e, individualmente de “Bloco”..
O Conselho de Administração da Companhia é composto por, no mínimo, 9 (nove) membros
efetivos eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral da Companhia, sendo que,
incialmente, cada Bloco terá o direito de eleger 3 (três) membros.
Caso o Bloco de Controle, por qualquer motivo, não logre eleger 9 (nove) conselheiros, inclusive
em virtude de os minoritários adotarem processo de voto múltiplo ou voto em separado nos termos
do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações, os Acionistas deverão tomar medidas para que
o Conselho de Administração da Companhia tenha sua composição aumentada de forma que o
Bloco de Controle possa eleger os 3 (três) conselheiros, nos termos previstos no Acordo PósIPO.
No entanto, caso o Bloco de Controle não logre em eleger 9 (nove) membros, mesmo após o
procedimento indicado acima, o Bloco que detiver a menor participação no capital social da
Companhia perderá o direito de eleger um Conselheiro Independente (conforme definido no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3) e, assim, sucessivamente com relação aos
demais Blocos. Caso este procedimento seja inviabilizado em razão de dois ou mais Blocos
deterem participações iguais no capital social da Companhia, a definição do Bloco que perderá o
direito de eleger um Conselheiro Independente será feita por sorteio.

Descrição das
cláusulas relativas
à transferência de
ações e à
preferência para
adquiri-las

Transferências Permitidas. Nos termos do Acordo de Acionistas, são consideradas
“Transferências Permitidas” as Transferência (conforme definido abaixo) de Ações (i) entre
qualquer Acionista e suas Afiliadas (conforme definido abaixo)sendo certo que na hipótese de tal
Afiliada deixar de ser uma Afiliada do Acionista, tal Transferência deverá ser revertida, no prazo
de 5 (cinco) dias, de modo que as Ações retornem ao Acionista cedente original; (ii) entre
quaisquer Acionistas e suas Afiliadas que venham a participar da Companhia de acordo com o
disposto no Acordo Pós-IPO; e (iii) entre Acionistas pertencentes de um mesmo Bloco.
Qualquer Transferência privada (isto é, fora do ambiente de negociação da B3 ou do contexto de
uma oferta pública) de Ações feita a um Terceiro ou uma Afiliada, conforme o caso, quando
permitidas pelo Acordo Pós-IPO, somente será válida e eficaz se o Terceiro ou Afiliada concordar
plena e irrestritamente, por escrito, em (i) aderir ao Acordo Pós-IPO, como se fosse parte original
do Acordo Pós-IPO nos termos ali previstos e (ii) ser considerado, para todos os fins, (a) como
parte integrante do Bloco do Acionista que lhe cedeu as Ações e solidário com os Acionistas
integrantes de tal Bloco, nos termos do Acordo Pós-IPO, ou (b) sucessor de tal Bloco, na hipótese
de Transferência da totalidade, e não menos do que a totalidade, das Ações de sua
titularidade.Restrição a Transferência a Concorrentes. Durante o período de vigência do Acordo
de Acionistas, nenhum acionista poderá iniciar negociações (entendidas como troca de
informações sobre a Companhia, suas Subsidiárias e suas atividades) com Concorrentes
(conforme definido abaixo) da Companhia com o intuito Transferir privadamente (isto é, fora do
ambiente de negociação da B3 ou do contexto de uma oferta pública) suas Ações, sem prévia e
expressa anuência dos demais Blocos.
Direito de Preferência. Após o Período de Lock-Up (conforme definido abaixo), caso qualquer
Acionista receba uma oferta firme de qualquer Acionista, que não seja uma Afiliada, ou de
qualquer Terceiro (“Potencial Adquirente”), para Transferir privadamente (isto é, fora do ambiente
de negociação da B3 ou do contexto de uma oferta pública) a totalidade ou parte de suas Ações,
deverá antes de celebrar qualquer documento vinculativo com tal Acionista ou Terceiro, notificar
os demais Acionistas membros dos demais Blocos (“Acionistas Remanescentes”) para que tais
Acionistas Remanescentes, a seu exclusivo critério, exerçam o seu direito de preferência e
adquiram as Ações ofertadas pelo mesmo preço e sob as mesmas condições oferecidas pelo
Potencial Adquirente (“Notificação de Oferta” e “Direito de Preferência”, respectivamente). O
Direito de Preferência somente poderá ser exercido pelo Acionista Remanescente que
individualmente ou em conjunto com demais Acionistas Remanescentes pertencentes ao mesmo
Bloco, detenham Ações representativas de no mínimo 10% do capital social da Companhia.
Direito de Venda Conjunta. Após o Período de Lock-Up e desde que o Direito de Preferência não
tenha sido exercido, os Acionistas Remanescentes terão o direito de incluir na Transferência
privada (isto é, fora do ambiente de negociação da B3 ou do contexto de uma oferta pública) a
ser efetuada ao Potencial Adquirente: (i) a totalidade das Ações de sua titularidade, nas mesmas
condições e preço da Notificação de Oferta, na hipótese do Potencial Adquirente tornar-se
Controlador (conforme definido abaixo) da Companhia, isoladamente ou em conjunto com o Bloco
alienante; ou (ii) as Ações de sua titularidade na mesma proporção que o Acionista alienante e
nas mesmas condições e preço constantes da Notificação de Oferta.
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Transferências em Bolsa. Observado eventual período de restrição à transferência de Ações
assumido pelos Acionistas contratualmente, cada Acionista, a qualquer tempo, poderá solicitar à
Companhia, mediante notificação por escrito à Companhia e aos Acionistas dos outros Blocos, a
desvinculação de parte ou da totalidade de suas Ações para o fim exclusivo de aliená-las na B3,
inclusive por meio de leilão (block trade) (conforme parâmetros estipulados na Instrução CVM
168 ou em qualquer outra regulamentação aplicável sobre a matéria), permanecendo tais Ações,
não obstante, sujeitas aos termos do Acordo Pós-IPO até o momento de sua efetiva alienação.
Qualquer transferência ou oneração de ações realizadas em desacordo com as disposições do
Acordo Pós-IPO serão consideradas nulas e inválidas.
Para fins dos parágrafos acima, os seguintes termos têm os seguintes significados:
“Transferência” significa permuta, doação, dação em pagamento ou outra forma de alienação
voluntária ou involuntária, condicionada ou não, incluindo a transferência, venda, cessão,
permuta, doação, dação em pagamento ou outra espécie de alienação decorrente da excussão
de hipoteca, penhor, direito de garantia ou outro direito de retenção, ou, ainda, relativamente a
qualquer sucessão determinação legal, fusão, incorporação, cisão, reorganização, consolidação,
emissão de ações ou outras operações com efeitos correlatos.
“Afiliada” significa, com relação a uma determinada Pessoa, qualquer outra Pessoa que, direta
ou indiretamente, Controle, seja Controlada por ou esteja sob Controle comum com essa Pessoa,
nos termos detalhados no Acordo Pós-IPO.
“Concorrente” significa qualquer Pessoa (i) cujo faturamento bruto anual decorrente do setor de
educação de ensino superior no Brasil seja equivalente, no exercício social anterior à data em
que esta definição seja utilizada, a mais do que 50% (cinquenta por cento) do faturamento bruto
total dessa Pessoa em tal período, ou (ii) cujo faturamento bruto anual decorrente do setor de
educação de ensino superior no Brasil seja equivalente, no exercício social anterior à data em
que esta definição seja utilizada, a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do faturamento bruto total
da Companhia em tal período, ou (iii) que detenha Participação Relevante (direta ou
indiretamente) em Pessoa que preencha qualquer um dos requisitos (i) ou (ii) acima.
“Período de Lock-up” significa o período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
disponibilização do anúncio de início do IPO e observadas as exceções previstas nos
instrumentos contratuais celebrados no âmbito do IPO.
“Controlador” significa cumulativamente, em relação a uma Pessoa (“Controlada”), o acionista
(a) com o poder, isoladamente ou em conjunto com outras Pessoas vinculadas por um acordo de
votos ou similar, de, direta ou indiretamente, eleger ou causar a eleição da maioria dos
administradores e de determinar e conduzir as políticas e administração da Controlada e (b) com
a titularidade de valores mobiliários que assegure, de modo permanente, a maioria de votos nas
deliberações da assembleia geral da Controlada, nos termos detalhados no Acordo Pós-IPO.
Descrição das
cláusulas que
restrinjam ou
vinculem o direito
de voto dos
membros de
conselho de
administração ou
de outros órgãos
de fiscalização e
controle

Não há cláusula restringindo ou vinculando o direito de voto dos membros de Conselho de
Administração. Somente há cláusulas restringindo o direito de voto dos Acionistas, conforme
descrito acima

1116

PÁGINA: 418 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Não houve alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor nos últimos três exercícios sociais.
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15.7 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas
2020
a. evento

Em 18 de fevereiro de 2020, a prestação de fiança pela Companhia em razão da emissão de
debêntures pela Controlada SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO
S.A. e a alienação fiduciária da totalidade das quotas de emissão do CENTRO DE ESTUDOS
SUPERIORES POSITIVO LTDA. mantenedora da Universidade Positivo e da CESA - COMPLEXO
DE ENSINO SUPERIOR ARTHUR THOMAS LTDA.

b. principais
condições do
negócio

A prestação, pela Companhia, de fiança (“Fiança”) em garantia às obrigações assumidas pela
SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S.A., sociedade por ações,
sem registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
com sede na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, Rua Cesário Galero, nº 432 a 448,
Tatuapé, CEP 03071-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (“CNPJ/ME”) sob nº 43.395.177/0001-47, com seus atos constitutivos arquivados na
Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.517.725 (“Emissora”),
no âmbito da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, a ser convolada em espécie com
garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da Emissora (“Debêntures” e
“Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos,
nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor (“Instrução
CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, no montante total de
R$470.000.000,00 (quatrocentos e setenta milhões de reais) (“Oferta”), e a constituição, pela
Companhia, da Alienação Fiduciária da Alienação Fiduciária da totalidade das quotas de
emissão do CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA. mantenedora da
Universidade Positivo e da CESA - COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR ARTHUR THOMAS
LTDA. mantenedora da Faculdade Positivo Londrina, em favor dos Debenturistas, representados
pelo Agente Fiduciário, em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas as
Obrigações Garantidas.

c. sociedades
envolvidas

Controladas da Companhia: a SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO
S.A., o CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA. e a CESA - COMPLEXO DE
ENSINO SUPERIOR ARTHUR THOMAS LTDA.

d. efeitos da
operação no
quadro acionário
da Companhia

Não houve alteração do quadro societário da Companhia em razão da operação.

e. quadro
societário antes e
depois da operação

Não houve alteração do quadro societário da Companhia em razão da operação.

f. mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre os
acionistas

A transação foi aprovada pela reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme
competência prevista no Estatuto Social
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2019
a. evento

Em 18 de dezembro de 2019, a prestação de fiança em razão da emissão de debêntures pela
Controlada ACEF S.A. e a alienação fiduciária da totalidade das quotas de emissão da
SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA., mantenedora do Centro Universitário Braz
Cubas.

b. principais
condições do
negócio

A prestação, pela Companhia, de fiança (“Fiança”) em garantia às obrigações assumidas pela
ACEF S.A., sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Franca, Estado do São Paulo,
na Avenida Doutor Armando de Salles Oliveira, nº 201, Parque Universitário, Município de Franca,
Estado de São Paulo, CEP 14.404-600, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob nº 46.722.831/0001-78, com seus atos constitutivos
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300185765 (“Emissora”),
no âmbito da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia adicional fidejussória, a ser convolada em espécie com garantia real,
com garantia adicional fidejussória, em série única, da Emissora (“Debêntures” e “Emissão”,
respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos
da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor (“Instrução CVM 476”),
e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, no montante total de
R$155.000.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões de reais) (“Oferta”) e a constituição, pela
Companhia, da Alienação Fiduciária da totalidade das quotas de emissão da SOCIEDADE
EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA., mantenedora do Centro Universitário Braz Cubas, em
favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em garantia do fiel, pontual e
integral cumprimento de todas as Obrigações Garantidas.

c. sociedades
envolvidas

Controladas da Companhia: a ACEF S.A. e a SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA.

d. efeitos da
operação no
quadro acionário
da Companhia

Não houve alteração do quadro societário da Companhia em razão da operação.

e. quadro
societário antes e
depois da operação

Não houve alteração do quadro societário da Companhia em razão da operação.

f. mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre os
acionistas

A transação foi aprovada pela reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme
competência prevista no Estatuto Social
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2018
a. evento

Em 19 de outubro de 2018, ocorreu a redução do Capital da Cruze Participações S.A., acionista
da Companhia.

b.
principais
condições
do
negócio

A redução do Capital da Cruze Participações, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por
Ações, dos atuais R$592.291.281,60 (quinhentos e noventa e dois milhões, duzentos e noventa e
um mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), para R$5.654.387,34 (cinco milhões,
seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos),
sendo a referida redução no valor de R$586.636.894,26 (quinhentos e oitenta e seis milhões,
seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos) sem
cancelamento de ações representativas do capital social da Companhia que permanece dividido
em 569.770.357 (quinhentos e sessenta e nove milhões, setecentos e setenta mil, trezentos e
cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Observadas as formalidades
legais pertinentes, o valor da redução de capital será restituído integralmente às acionistas,
mediante a dação em pagamento de 3.317.682 (três milhões, trezentas e dezessete mil,
seiscentas e oitenta e duas) ações ordinárias nominativas, detidas pela Companhia, de emissão
de Cruzeiro do Sul Educacional S.A., sociedade anônima, com sede no Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Cesário Galeno, 432 a 488, Tatuapé, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
62.984.091/0001-02. Considerando a imaterialidade do valor a ser restituído à acionista COBY
LLC, em decorrência de sua participação no capital da Sociedade, fica desde já certo e ajustado
que a totalidade das referidas 3.317.682 (três milhões, trezentas e dezessete mil, seiscentas e
oitenta e duas) ações ordinárias nominativas de emissão da Cruzeiro do Sul Educacional S.A.,
será atribuída à acionista ARCHY LLC, com o que concordam expressamente os acionistas
presentes.

c.
sociedades
envolvidas

Companhia, sua antiga controladora Cruze Participações S.A. e a atual controladora ARCHY LLC.

d.
efeitos
da
operação
no
quadro
acionário
da Companhia

Não houve alteração do quadro societário da Companhia em razão da operação.

e. quadro societário
antes e depois da
operação

Quadro Societário antes da operação
Nome:
Cruze Participações S.A.

Ações

%

3.317.682

43,46%

D2HFP

2.157.687

28,27%

Fundo de Invest. e Part. Alfa 7

2.157.687

28,27%

Quadro Societário depois da operação
Nome:

f.
mecanismos
utilizados
para
garantir
o
tratamento
equitativo entre os
acionistas

Ações

%

ARCHY LLC

3.317.682

43,46%

D2HFP

2.157.687

28,27%

Fundo de Invest. e Part. Alfa 7 2.157.687

28,27%

A transação foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, conforme competência definida na
Lei das Sociedades Anônimas e no Estatuto Social.
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a. evento

Em 02 de agosto de 2018, a prestação de fiança em razão da emissão de debêntures pela
Controlada ACEF S.A. e a cessão fiduciária de direitos creditórios.

b. principais
condições do
negócio

A prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança (“Fiança”), em favor
dos Debenturistas (conforme abaixo definido), representados pelo Agente Fiduciário (conforme
abaixo definido), em garantia às Obrigações Garantidas (conforme abaixo definido) assumidas
pela ACEF S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Franca, Estado do São Paulo, na
Avenida Dr. Armando de Salles, nº 201, CEP 14.404-600, inscrita no CNPJ sob o
n.º 46.722.831/0001-78 (“Emissora”), no âmbito da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional real e fidejussória,
em série única, da Emissora (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto
de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor
(“Instrução CVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, no montante
total de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“Oferta”), nos termos da Escritura de
Emissão e a cessão fiduciária, pela Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, em favor dos
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em garantia do fiel, pontual e integral
cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, a ser realizada nos termos do artigo 66-B da Lei
n.º 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme em vigor (“Lei 4.728”), das disposições contidas nos
artigos 1.361 e seguintes da Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme em vigor (“Código
Civil”) e do artigo 18 da Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em vigor (“Lei 9.514”),
de determinados direitos creditórios relativos ao pagamento de mensalidades e demais tarifas
cobradas de alunos matriculados na Universidade Cruzeiro do Sul, mantida pela Companhia
(“Alunos”), limitados ao Valor da Garantia (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária
de Recebíveis), independentemente de eventuais descontos concedidos, incluindo, mas não se
limitando a, penalidades, correção monetária, multas, juros moratórios, encargos, acréscimos,
valores de desistência, reajustes, despesas e taxas administrativas, nos termos dos contratos de
prestação de serviços educacionais celebrados entre a Companhia e cada um dos Alunos,
conforme identificados no instrumento particular de contrato de cessão fiduciária de direitos
creditórios e direitos sobre contas vinculadas.

c. sociedades
envolvidas

Controladas da Companhia: a ACEF S.A., a CESUCA – COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE
CACHOEIRINHA LTDA., e a SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA RITA S.A.

d. efeitos da
operação no
quadro acionário
da Companhia

Não houve alteração do quadro societário da Companhia em razão da operação.

e. quadro
societário antes e
depois da operação

Não houve alteração do quadro societário da Companhia em razão da operação.

f. mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre os
acionistas

A transação foi aprovada pela reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme
competência prevista no Estatuto Social
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a. evento

Em 02 de agosto de 2018, a prestação de fiança em razão da emissão de debêntures pela
Controlada SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S.A. e a alienação
fiduciária da totalidade das quotas de emissão do IPÊ EDUCACIONAL LTDA.

b. principais
condições do
negócio

A prestação, pela Companhia, de fiança (“Fiança”) em garantia às obrigações assumidas pela
SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S.A., sociedade por ações, sem
registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
com sede na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, Rua Cesário Galero, nº 432 a 448,
Tatuapé, CEP 03071-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 43.395.177/0001-47, com seus atos constitutivos arquivados na
Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.517.725 (“Emissora”),
no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia adicional fidejussória, a ser convolada em espécie com garantia real,
com garantia adicional fidejussória, em série única, da Emissora (“Debêntures” e “Emissão”,
respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos
da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor (“Instrução CVM 476”),
e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, no montante total de
R$330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais), podendo este montante ser diminuído em
razão da Distribuição Parcial (“Oferta”), e a alienação fiduciária, em caráter irrevogável e
irretratável, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, da totalidade das
quotas de emissão da IPÊ EDUCACIONAL LTDA., mantenedora do Centro Universitário de João
Pessoa – UNIPÊ, em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas as Obrigações
Garantidas.

c. sociedades
envolvidas
d. efeitos da
operação no
quadro acionário
da Companhia
e. quadro
societário antes e
depois da operação
f. mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre os
acionistas

Controladas da Companhia: a SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO
S.A. e a IPÊ EDUCACIONAL LTDA..
Não houve alteração do quadro societário da Companhia em razão da operação.

Não houve alteração do quadro societário da Companhia em razão da operação.

A transação foi aprovada pela reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme
competência prevista no Estatuto Social.
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2017
a. evento

Em 20 de janeiro de 2017, foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças entre Actis Ed Fundo de Investimento em Participações, Paulo Eduardo Soares de
Oliveira Naddeo, Sérgio Augusto Soares de Oliveira Naddeo, e Christina Maria Naddeo Lopes da
Cruz, até então acionistas da Companhia, e Archy LLC, acerca da venda de ações da Companhia,
sujeita à satisfação até ou na Data de Fechamento das Condições Precedentes fixadas no
instrumento.

b. principais
condições do
negócio

Venda de 2.829.799 (dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, setecentas e noventa e nove)
ações ordinárias, nominativas da Companhia de propriedade da Actis representativa de 37,07%
do capital social total da Companhia e de 258.891 (duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e
noventa e uma) ações ordinárias, nominativas da Companhia de propriedade da Família Naddeo
representativa de 3,39% do capital social total da Companhia, para Archy LLC.

c. sociedades
envolvidas

Companhia, ACTIS Ed Fundo de Investimento em Participações, Paulo Eduardo Soares de
Oliveira Naddeo, Sérgio Augusto Soares de Oliveira Naddeo, Christina Maria Naddeo Lopes da
Cruz, Archy LLC.

d. efeitos da
operação no
quadro acionário
da Companhia

Com a implementação das Condições Precedentes em 21 de março de 2017, as ações da
Companhia de titularidades da Actis e da Família Naddeo objeto da operação foram alienadas
conforme quadro abaixo.

e. quadro
societário antes e
depois da operação

Quadro Societário antes da operação
Ações

%

Actis Ed Fundo de Investimento em Participações.

Nome:

2.829.799

37,07%

Família Naddeo

258.891

3,39%

D2HFP

2.272.183

29,77%

Fundo de Invest. e Part. Alfa 7

2.272.183

29,77%

Quadro Societário depois da operação
Nome:
Archy LLC.

f. mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre os
acionistas

Ações

%

3.088.690

40,46%

D2HFP

2.272.183

29,77%

Fundo de Invest. e Part. Alfa 7

2.272.183

29,77%

A transação ocorreu observando os termos e condições previstos no Acordo de Acionistas.

1123

PÁGINA: 425 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

15.7 - Principais Operações Societárias

a. evento

Em 16 de março de 2017, foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças
entre Fundo de Investimento em Participações Alfa 7, D2HFP Fundo de Investimento em
Participações, e Archy LLC, acerca da venda de ações da Companhia, sujeita à satisfação até ou
na Data de Fechamento das Condições Precedentes fixadas no instrumento.

b. principais
condições do
negócio

Venda de 114.496 (cento e quatorze mil, quatrocentos e noventa e seis) ações ordinárias,
nominativas da Companhia de propriedade do Alfa7 representativa de 1,5% do capital social total
da Companhia e de 114.496 (cento e quatorze mil, quatrocentos e noventa e seis) ações
ordinárias, nominativas da Companhia de propriedade do D2HFP representativa de 1,5% do
capital social total da Companhia, para Archy LLC.

c. sociedades
envolvidas

Companhia, Fundo de Investimento em Participações Alfa 7, D2HFP Fundo de Investimento em
Participações e Archy LLC.

d. efeitos da
operação no
quadro acionário
da Companhia

Com a implementação das Condições Precedentes em 21 de março de 2017, as ações da
Companhia de titularidades do Alfa 7 e da D2HFP objeto da operação foram alienadas conforme
quadro abaixo.

e. quadro
societário antes e
depois da operação

Quadro Societário antes da operação
Ações

%

Actis Ed Fundo de Investimento em Participações.

Nome:

2.829.799

37,07%

Família Naddeo

258.891

3,39%

D2HFP

2.272.183

29,77%

Fundo de Invest. e Part. Alfa 7

2.272.183

29,77%

Quadro Societário depois da operação
Nome:
Archy LLC.

f. mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre os
acionistas

Ações

%

3.317.682

43,46%

D2HFP

2.157.687

28,27%

Fundo de Invest. e Part. Alfa 7

2.157.687

28,27%

A transação ocorreu observando os termos e condições previstos no Acordo de Acionistas.
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15.8 - Outras informações relevantes
Esclarecimentos adicionais ao item 15.1/2
Em decorrência de uma limitação sistêmica, não é possível informar no item 15.1/2 o percentual do
capital social detido por um acionista sem simultaneamente apresentar o número de ações
representativas da referida participação.
Ocorre que o capital social da Archy LLC, acionista direta da Companhia (“Archy”), não está dividido
em ações ou quotas, existindo entre os acionistas da Archy um acordo operacional de proporção da
participação atribuída.
Nesse sentido, de modo a viabilizar a inclusão da proporção detida pela Noryoku Investment PTE
Ltd no capital social da Archy, foram informadas no item 15.1/2, no quadro referente aos acionistas
da Archy, quantidades de ações fictícias, tendo em que vista que, conforme mencionado acima, o
capital social de tal entidade não está dividido em ações ou quotas.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações
com partes relacionadas
A Companhia, quando da celebração de operações com partes relacionadas, adota práticas que têm
por objetivo não gerar qualquer benefício ou prejuízo injustificável para a Companhia ou para
quaisquer outras partes, com base em termos e condições que seriam aplicáveis a operações
semelhantes com terceiros, utilizando-se de cotações e pesquisas de mercado na implementação
de seus negócios e contratação de serviços, tendo por critério a busca pelas melhores condições
técnicas e de preços, cabendo a decisão da realização das transações, independentemente desta
ser realizada entre partes relacionadas ou não, ao responsável da área que motivou a contratação
do produto ou serviço.
Além disso, a Lei das Sociedades por Ações proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer
ato gratuito com a utilização de ativos da companhia, em detrimento da Companhia; (ii) receber, em
razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem
autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida por meio de assembleia geral; e
(iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou
nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.
Por fim, a Companhia adota um Código de Ética, aplicável a todas as sociedades de seu grupo econômico,
que tem como objetivo orientar as ações e a tomada de decisões de todos os colaboradores das empresas
do grupo, nos diversos níveis de relacionamento empresarial e operacional.
A prática recomendada pela Companhia para possíveis conflitos de interesse é baseada no princípio
de que o colaborador deverá tomar decisões e agir sempre de maneira idônea, sem se deixar
influenciar por questões particulares, de familiares ou de amigos que possam afetar seu julgamento
em relação à atividade na qual ele esteja envolvido, ou seja, deve-se recusar a promover qualquer
forma de favorecimento ou a agir contra os interesses da Companhia.
A Companhia dispõe de Canais de Denúncia, denominado Canal Seguro, controlado por empresa
especializada independente, com hotline, hotsite e endereço eletrônico disponível 24 horas por dia,
365 dias por ano, com opção de manifestação/denúncia anônima.
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Nas hipóteses previstas em Lei, em especial, na legislação específica (qual seja, a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada), em
caso de inadimplemento de qualquer obrigação contratual, desapropriação total pelo Poder Público, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial
do locatário.
Desenvolvimento de atividades de instituição de ensino de todos os graus e níveis.
Nos termos do CPC 06, o contrato de locação de imóveis foi reconhecido como arrendamento nas demonstrações financeiras.
Outra

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

01/01/2008

HG Cruzeiro do Sul Empreendimentos e
Participações S.A.

PÁGINA: 429 de 465

0,000000

Locatária

Especificar

NÃO

Outra

Posição contratual do emissor

20 anos

Desenvolvimento de atividades de instituição de ensino de todos os graus e níveis.
Nos termos do CPC 06, o contrato de locação de imóveis foi reconhecido como arrendamento nas demonstrações financeiras.

Natureza e razão para a operação

R$25.277.424,00

Nas hipóteses previstas em Lei, em especial, na legislação específica (qual seja, a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada) e em
casos de inadimplemento contratual, insolvência das partes, caso fortuito ou força maior, mútuo consentimento, realização de reparos urgentes
determinadas pelo Poder Público que não possam ser normalmente executada com a permanência do locatário no imóvel.

Rescisão ou extinção

R$14.961.288,37

O contrato é silente sobre a contratação de garantia locatícia; há obrigação contratual de contratação pela locatária do seguro contra incêndio, o
qual deverá ser renovado anualmente

Garantia e seguros

25.277.424,00

Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais, onde está localizada parte da operação do Campus Anália Franco da Universidade
Cruzeiro do Sul.

0,000000

Objeto contrato

NÃO

O Sr. Hermes Ferreira Figueiredo, atual presidente do grupo Cruzeiro do Sul S.A. e sócio da HG Cruzeiro do Sul Empreendimentos e Fábio Ferreira
Figueiredo, atual diretor de R.I. do grupo Cruzeiro do Sul S.A. e sócio da HG Cruzeiro do Sul Empreendimentos.

21 anos

Relação com o emissor

R$81.679.044,48

01/01/2008

HG Cruzeiro do Sul Empreendimentos e
Participações S.A. e FP Incorporadora Ltda.

R$50.930.066,63

Locatária

Especificar
81.679.044,48

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Há obrigação contratual de contratação pela locatária de seguro patrimonial para o imóvel, incluindo bens e responsabilidade civil, o qual deverá ser
renovado anualmente.

10 anos

Garantia e seguros

R$7.200.000

Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais, onde está localizado o Campus Martins de Sá - Módulo.

R$1.547.004,84

Objeto contrato

7.200.000,00

O Sr. Hermes Ferreira Figueiredo, atual presidente do Grupo Cruzeiro do Sul S.A. e sócio da Motriz Participações Ltda.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

01/02/2012

Montante (Reais)

Motriz Participações Ltda.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Outra
Locatária
20/03/2017

Posição contratual do emissor

Especificar

Motriz Participações Ltda.
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0,000000

Desenvolvimento de atividades de instituição de ensino de todos os graus e níveis.
Nos termos do CPC 06, o contrato de locação de imóveis foi reconhecido como arrendamento nas demonstrações financeiras.

Natureza e razão para a operação

NÃO

Nas hipóteses previstas em Lei, em especial, na legislação específica (qual seja, a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada); em
caso de infringência de qualquer obrigação contratual, desapropriação total pelo Poder Público, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial do
locatário.

Rescisão ou extinção

20 anos

Há obrigação contratual de contratação pela locatária de seguro patrimonial para o imóvel, incluindo bens e responsabilidade civil, o qual deverá ser
renovado anualmente

Garantia e seguros

R$67.200.000,00

Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais, onde está localizado o Ginásio de Esportes da Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São
Miguel.

Objeto contrato

R$27.219.400,68

O Sr. Hermes Ferreira Figueiredo, atual presidente do Grupo Cruzeiro do Sul S.A. é um dos sócios/acionistas da Motriz Participações Ltda.

Relação com o emissor

67.200.000,00

01/02/2012

Motriz Participações Ltda.

0,000000

Comodatária

Especificar

NÃO

Outra

Posição contratual do emissor

10 anos

Desenvolvimento de atividades de instituição de ensino de todos os graus e níveis. Nos termos do CPC 06, o contrato de locação de imóveis foi
reconhecido como arrendamento nas demonstrações financeiras.

Natureza e razão para a operação

R$2.400.000,00

Nas hipóteses previstas em Lei, em especial, na legislação específica (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada) e em caso de
inobservância das cláusulas contratuais, insolvência das partes, caso fortuito ou força maior, mútuo consentimento, realização de reparos urgentes
determinadas pelo Poder Público que não possam ser normalmente executada com a permanência do locatário no imóvel.

Rescisão ou extinção

R$515.668,28

O contrato é silente sobre a contratação de garantia locatícia; há obrigação contratual de contratação pela locatária do seguro contra incêndio, o
qual deverá ser renovado anualmente.

Garantia e seguros

2.400.000,00

Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais, onde está localizado polo de educação a distância da Universidade Cruzeiro do Sul, no
Campus Pinheiros da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

O Sr. Hermes Ferreira Figueiredo, atual presidente do grupo Cruzeiro do Sul S.A. e sócio da HG Cruzeiro do Sul Empreendimentos e Fábio Ferreira
Figueiredo, atual diretor de R.I. do grupo Cruzeiro do Sul S.A. e sócio da HG Cruzeiro do Sul Empreendimentos.

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais, onde está localizado o Campus do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF.
Há obrigação contratual de contratação pela locatária do seguro patrimonial para o imóvel, incluindo bens e responsabilidade civil, o qual deverá ser
renovado anualmente.
Nas hipóteses previstas em Lei, em especial, na legislação específica (qual seja, a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada); e em
caso de infringência de qualquer obrigação contratual, desapropriação total pelo Poder Público, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial do
locatário.
Desenvolvimento de atividades de instituição de ensino de todos os graus e níveis. Nos termos do CPC 06, o contrato de locação de imóveis foi
reconhecido como arrendamento nas demonstrações financeiras.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Especificar

Locatária

O Sr. Hermes Ferreira Figueiredo, atual presidente do Grupo Cruzeiro do Sul S.A. e sócio da Motriz Participações Ltda.

Relação com o emissor

Posição contratual do emissor

01/02/2012

Motriz Participações Ltda.
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0,000000

Locatária

Especificar

NÃO

Outra

Posição contratual do emissor

15 anos

Desenvolvimento de atividades de instituição de ensino de todos os graus e níveis. Nos termos do CPC 06, o contrato de locação de imóveis foi
reconhecido como arrendamento nas demonstrações financeiras.

Natureza e razão para a operação

R$30.000.000,00

Nas hipóteses previstas em Lei, em especial, na legislação específica (qual seja, a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada) e em
caso de inadimplemento contratual

Rescisão ou extinção

R$6.445.853,48

Há obrigação contratual de contratação pela locatária do seguro contra incêndio, o qual deverá ser renovado anualmente.

Garantia e seguros

30.000.000,00

Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais, onde está localizado o Campus de Salto do Centro Universitário Nossa Senhora do
Patrocínio - CEUNSP.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

O Sr. Hermes Ferreira Figueiredo, atual presidente do grupo Cruzeiro do Sul S.A. e sócio da HG Cruzeiro do Sul Empreendimentos e Fábio Ferreira
Figueiredo, atual diretor de R.I. do grupo Cruzeiro do Sul S.A. e sócio da HG Cruzeiro do Sul Empreendimentos.

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e
demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento
compensatório adequado
(a)

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, as transações celebradas entre a Companhia e suas
partes relacionadas deverão ser aprovadas pela maioria dos membros do Conselho de
Administração e, ainda, há previsão expressa no acordo de acionistas da Companhia cuja vigência
está condicionada à divulgação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da
Companhia, que a celebração de novos contratos, alteração dos contratos vigentes (que não seja a
mera renovação) ou término de operações ou contratos já existentes com Partes Relacionadas da
Companhia e/ou das Subsidiárias (inclusive contratos de locação), necessitam de voto afirmativo de
Acionistas que representem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos votos dos Acionistas do Bloco
de Controle presentes à Reunião Prévia.
Adicionalmente, as práticas de governança corporativa, recomendadas e/ou exigidas pela legislação,
incluindo aquelas previstas na Lei das Sociedades por Ações, são aplicadas pela Companhia.
Segundo estas regras, o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia geral relativas
ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação
de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo
particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da Companhia. A deliberação tomada em
decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da Companhia é anulável,
respondendo o acionista pelos danos causados e pela restituição à Companhia das vantagens que
tiver auferido.
Adicionalmente, nossa Política para Transações com Partes Relacionadas, aprovada pelo Conselho
de Administração em 05 de outubro de 2020, estabelece um conjunto de regras e visa assegurar que
todas as decisões, especialmente aquelas relacionadas às transações com partes relacionadas e
outras situações com potencial conflito de interesses envolvendo a Companhia sejam tomadas tendo
em vista os interesses da Companhia e de seus acionistas e, ainda, sejam conduzidas dentro de
condições de mercado e equidade de tratamento com terceiros, prezando pelas melhores práticas
de governança corporativa, revestidas da devida transparência, e cujas aprovações de Transações
com Partes Relacionadas, devem ser efetuadas conforme mencionadas no item 16.1 acima.
Além disso, o Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia endereça situações
de conflito de interesses, de forma que, na hipótese de ser constatado conflito de interesses ou
interesse particular de um dos membros do Conselho de Administração em relação a determinado
assunto a ser decidido, os Conselheiros envolvidos no processo de aprovação que tenham um
potencial conflito de interesse com a recomendação ou decisão a ser tomada, deverão manifestar
seu benefício ou conflito de interesse. Caso algum Conselheiro em situação potencial de conflito de
interesses não manifeste a questão, qualquer outro membro do Conselho de Administração que
tenha conhecimento da situação deverá fazê-lo.
Em caso de conflito de interesse o Conselho de Administração deverá observar o disposto na
“Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflitos de
Interesse da Cruzeiro do Sul Educacional S.A”.
O nosso Comitê de Auditoria estatutário é também responsável por, dentre outras atribuições,
avaliar, monitorar, e recomendar ao Conselho de Administração da Companhia a correção ou
aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações com partes
relacionadas, podendo reunir-se com os diversos Comitês e com o Conselho de Administração para
discutir tais políticas, bem como as práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas
respectivas competências.
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Em relação aos contratos de locação de terreno descritos no item 16.2 deste Formulário de
Referência, firmados entre a Companhia e a Motriz Participações Ltda., sociedade detida pelo Sr.
Hermes Ferreira Figueiredo, atual presidente da Companhia e com a HG Cruzeiro do Sul
Empreendimentos e Participações S.A., detida pelo Sr. Hermes e Sr. Fábio Ferreira Figueiredo, atual
diretor de relações com investidores da Companhia, são realizadas avaliações prévias e criteriosas
de seus termos, de forma que sejam realizadas em condições estritamente comutativas, observandose preços e condições usuais de mercado para transações imobiliárias da mesma natureza. Para
verificar a comutatividade das operações com partes relacionadas, a Companhia analisa a
viabilidade financeira e jurídica de cada uma das contratações vis-à-vis operações semelhantes no
mercado imobiliário entre partes não relacionadas.
Os contratos de locação são celebrados de acordo com a previsão orçamentária da Companhia e
são negociados e celebrados diretamente pelo diretor financeiro e administrativo da Companhia, de
acordo com a atribuição de suas competências, sendo que os acionistas controladores da
Companhia não participam da tomada de decisão sobre referidos contratos de locação.
A Companhia esclarece que o valor inicial atribuído aos contratos de locação foi fixado de acordo
com uma avaliação de mercado conduzida por intermédio de assessoria imobiliária, com base na
avaliação do preço do metro quadrado dos imóveis locados na mesma região dos imóveis em
referência. Nos contratos de locação com partes relacionadas o exercício ao direito de revisional
historicamente não é exercido pelas partes, tendo aplicação apenas de reajustes anuais, estes são
feitos com base em atualização inflacionária pelo índice IGP-M, que é comum em operações
imobiliárias desta natureza.
(b)
demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
As transações realizadas entre a Companhia e suas partes relacionadas são realizadas observando
as condições praticadas em mercado à época, tais como preços, prazos e taxas usuais de mercado,
e tomando-se como base, ainda, negociações da mesma natureza realizadas anteriormente pela
Companhia com terceiros.
Tais transações são realizadas em caráter estritamente comutativo e com pagamento compensatório
adequado, similares àquelas que poderiam ser estabelecidas em transações com partes não relacionadas.
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, as transações com partes relacionadas da Companhia
e/ou de suas controladas devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração (desde que não
seja a mera renovação de transações) e formalizadas por meio de instrumento escrito, com a devida
indicação do objeto da transação, valores envolvidos no negócio, prazos e taxas cobradas, se
aplicáveis, bem como dos demais direitos e responsabilidades das partes envolvidas.
Neste sentido, quando da realização de quaisquer transações com partes relacionadas, a
Companhia age de forma a garantir que tais transações não venham a gerar quaisquer benefícios
ou prejuízos indevidos às sociedades envolvidas.
As principais transações com partes relacionadas que a Companhia mantém são contratos de
locações, os quais adotam critérios de valores mensais de locação semelhantes ou mesmo inferiores
aos contratos de locação celebrados pela Companhia e partes não relacionadas. Cumpre ressaltar
que a Companhia considerou, para fins da verificação dos referidos critérios, os seguintes
parâmetros: melhor preço, prazo, localização e conveniência entre a estrutura dos imóveis e as
atividades educacionais que seriam executadas no local.
Os prazos de vigência, a multa moratória e taxas de juros por atraso no pagamento da locação são
também semelhantes aos contratos com partes não relacionadas e observam, quanto à multa
moratória e juros o disposto na legislação federal aplicável. Os pagamentos efetuados por nós a
nossas partes relacionadas decorrentes dos contratos de locação descritos no item 16.2 deste
Formulário de Referência seguem exatamente a mesma regra de pagamentos a nossos
fornecedores, indistintamente. Para maiores informações sobre os parâmetros adotados em relação
aos contratos de locação da Companhia em vigor, vide item 16.3 (a) acima.
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16.4 - Outras informações relevantes
Informações adicionais ao item 16.2
A Companhia informa que, embora os contratos de locação celebrados com a Motriz Participações
Ltda. inicialmente continham previsão de extinção em caso de realização da oferta pública inicial de
ações de emissão da Companhia (“IPO”), tais instrumentos foram aditados de modo a indicar que tal
previsão não será aplicável com relação ao IPO objeto do aviso ao mercado divulgado em 11 de
janeiro de 2021.
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11/01/2021

Tipo de capital

11/01/2021

Tipo de capital

11/01/2021

Tipo de capital

11/01/2021

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

193.189.728,70

1.800.000.000,00

Capital Autorizado

193.189.728,70

Capital Integralizado

193.189.728,70

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Prazo de integralização
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0

305.322.240

305.322.240

305.322.240

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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0

305.322.240

305.322.240

305.322.240

Quantidade total de ações
(Unidades)
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Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária

19/04/2017

Assembleia Geral
Extraordinária

Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária

Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária

Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

31/07/2020

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

16/04/2019

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

26/04/2018

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

26/10/2017

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

31/07/2020

12/06/2019

26/04/2018

26/10/2017

19/04/2017

Data emissão

17.2 - Aumentos do Capital Social

35.000.000,00

20.000.000,00

49.414.557,30

6.178.013,63

14.224.859,60

Valor total emissão
(Reais)

Sem emissão
de ações

Sem emissão
de ações

Sem emissão
de ações

Sem emissão
de ações

Sem emissão
de ações

Tipo de
aumento
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0

0

0

0

0

Ordinárias
(Unidades)

0

0

0

0

0

Preferênciais
(Unidades)

0

0

0

0

0

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação
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Desdobramento

Data
aprovação

7.633.056

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
7.633.056

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

305.322.240

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 2
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305.322.240

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não sofreu reduções do capital social nos últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 17.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25,0% do lucro líquido
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, após pagar todas as suas obrigações, os acionistas
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas
respectivas participações no capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações
tomadas em assembleia geral poderá retirar-se do quadro acionário, mediante o reembolso do valor
de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por
Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e
IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no
prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que
deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, IV da Lei das Sociedades por Ações.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas assembleias gerais
e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não aplicável
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
O Estatuto Social da Companhia não estabelece hipóteses que limitem o direito de voto de acionistas.
Não obstante, há previsão de hipóteses em que há obrigatoriedade de realização de oferta pública,
conforme listadas abaixo:


aquisição direta ou indireta do controle da Companhia (inclusive por meio de cessão onerosa
de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores
mobiliários conversíveis em ações), nos termos e condições previstos na legislação vigente
e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Adicionalmente, o adquirente do controle
da Companhia deverá ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de
valores nos seis meses anteriores à data da alienação de controle da Companhia, devendo
pagar a estes a eventual diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação
eventualmente adquirida em bolsa nos seis meses anteriores à data de aquisição do controle
da Companhia, devidamente atualizado até o momento do pagamento. Referida quantia
deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações de emissão da
Companhia nos pregões em que o adquirente do controle realizou as aquisições,
proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3
operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos;



caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem a saída da
Companhia do Novo Mercado, o acionista controlador da Companhia deverá efetivar oferta
pública de aquisição de ações, se a saída ocorrer (i) para negociação de seus valores
mobiliários fora do Novo Mercado, ou (ii) por reorganização societária na qual os valores
mobiliários da Companhia resultantes de tal reorganização não sejam admitidos para
negociação no Novo Mercado no prazo de 120 dias contados da data da Assembleia Geral
que aprovou a operação. O preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao valor
econômico apurado em laudo de avaliação nos termos do Estatuto Social da Companhia,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis;



na hipótese de não haver acionista controlador, caso a Assembleia Geral delibere (i) pela
saída da Companhia do Novo Mercado, em razão de registro para negociação de seus
valores mobiliários fora do referido segmento de listagem, ou (ii) pela reorganização
societária da Companhia, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha
seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, no prazo de 120 dias
contados da realização da Assembleia Geral que aprovou a referida operação; a saída do
Novo Mercado estará condicionada à realização de oferta pública nas mesmas condições
previstas acima. Nesse caso, competirá à mesma Assembleia Geral definir o(s)
responsável(is) pela realização da oferta pública prevista neste item, o(s) qual(is),
presente(s) na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar
a oferta. Em relação à Assembleia Geral que deliberar pela reorganização societária, na
ausência de definição do(s) responsável(is) pela realização da oferta pública, caberá aos
acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta
pública;



na hipótese da saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão do descumprimento
de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, o acionista
controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais
acionistas da Companhia, caso o descumprimento decorra (i) de deliberação em Assembleia
Geral, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que
tenham votado a favor da deliberação que implique o descumprimento; e (ii) de ato ou fato
da administração, os administradores deverão convocar Assembleia Geral de acionistas cuja
ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações
constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela
saída da Companhia do Novo Mercado. Na hipótese (ii) acima, competirá à mesma
Assembleia Geral definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública ali indicada,
o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir expressamente a
obrigação de realizar a oferta; (v) na hipótese de cancelamento de registro de companhia
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Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
aberta da Companhia, haverá obrigatoriedade de oferta pública, a ser lançada pelo acionista
controlador ou pela Companhia, nos termos da legislação vigente e do estatuto social da
Companhia; e


é facultada a formulação de uma única oferta pública, visando a mais de uma das finalidades
previstas nesta seção, no Regulamento de Listagem no Novo Mercado na regulamentação
emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as
modalidades de oferta pública e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja
obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável. Após uma operação
de alienação de controle da Companhia e da subsequente realização de oferta pública, o
adquirente do controle, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para
recompor o percentual mínimo de 25% do total das ações de emissão da Companhia em
circulação, dentro dos seis meses subsequentes à aquisição do poder de controle. Nos
casos de oferta pública de saída do Novo Mercado e cancelamento de registro de companhia
aberta, o preço da oferta pública deverá ser estabelecido em laudo, que deverá ser elaborado
por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independente do
poder de decisão da Companhia, seus administradores e controladores, devendo o laudo
também satisfazer os requisitos do Parágrafo 1º do Artigo 8º da Lei das Sociedades por
Ações e conter a responsabilidade prevista no Parágrafo 6º do mesmo Artigo 8º. Nesses
casos, a escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do
valor econômico da Companhia é de competência da Assembleia Geral, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva
deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada por maioria absoluta dos
votos das Ações em Circulação manifestados na Assembleia Geral que (i) se instalada em
primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no
mínimo, 20% do total de ações em circulação; ou (ii) se instalada em segunda convocação,
poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes de ações
em circulação.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
O Estatuto Social da Companhia prevê que pode ser excluído o direito de preferência ou reduzido o
prazo de 30 dias para seu exercício de que trata o parágrafo 4º do artigo 171 da Lei das Sociedades
por Ações nas emissões de ações e debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição,
cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda
mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos
em lei, dentro do limite do capital autorizado.
A Lei das Sociedades por Ações outorga à Assembleia Geral o direito de suspender o exercício de
direitos pelo acionista que deixar de cumprir obrigação imposta por lei ou pelo estatuto social da
Companhia, cessando tal suspensão imediatamente após o cumprimento de tal obrigação. O
estatuto social da Companhia não prevê qualquer hipótese de restrição de exercício de direitos pelos
acionistas.

1141

PÁGINA: 443 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à negociação.

1142

PÁGINA: 444 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não há valores mobiliários de emissão da Companhia emitidos
no Brasil que não sejam ações e que não tenham vencido ou sido resgatados.
A Companhia é garantidora/fiadora de valores mobiliários emitidos no Brasil por suas subsidiárias ACEF S.A. e SECID –
Sociedade Educacional Cidade São Paulo. Para maiores informações sobre os valores mobiliários das subsidiárias, vide
item 10.1(f) deste Formulário de Referência.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Conforme indicado no item 18.5, na data de apresentação deste Formulário de Referência, não há valores mobiliários de
emissão da Companhia emitidos no Brasil que não sejam ações e que não tenham vencido ou sido resgatados.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não tem valores mobiliários admitidos à negociação
em mercados brasileiros.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não tem valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários emitidos no
exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do
emissor
Não aplicável, tendo em vista que, nos últimos três exercícios sociais a Companhia não realizou
quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários de sua emissão.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas
(a)

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Não aplicável, tendo em vista que, nos últimos três exercícios sociais a Companhia não realizou
quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários de sua emissão.
(b)
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável, tendo em vista que, nos últimos três exercícios sociais a Companhia não realizou
quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários de sua emissão.
(c)

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável, tendo em vista que, nos últimos três exercícios sociais a Companhia não realizou
quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários de sua emissão.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
Até a data deste Formulário de Referência, não foram realizadas quaisquer ofertas públicas de
aquisição pela Companhia relativas às ações de emissão de terceiros.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 18.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de emissão própria nos últimos
três exercícios sociais.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, visto que não existem valores mobiliários mantidos em tesouraria nos últimos três exercícios.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3 - Outras inf. Relev. – recompra / tesouraria
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 19.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

05/10/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Companhia, os administradores, os conselheiros fiscais, os funcionários com acesso à
informação privilegiada, os membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, assim como os acionistas controladores, diretos e indiretos,
sociedades controladas e as pessoas que, em virtude de seu cargo, função ou posição no
acionista controlador, direto ou indireto, ou em sociedades controladas, possam ter conhecimento
de informação privilegiada sobre a Companhia, e que tenham aderido à Política de Negociação
de Valores Mobiliários (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
Estabelecer as regras que deverão ser observadas visando a coibir e punir a utilização de informações privilegiadas sobre ato ou fato
relevante relativo à Companhia, ou informações privilegiadas, em benefício próprio das Pessoas Vinculadas em negociação com valores
mobiliários de emissão da Companhia, e enunciar as diretrizes que regerão, de modo ordenado e dentro dos limites estabelecidos por
lei, a negociação de tais valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM 358 e das suas políticas internas. Tais regras também
procuram coibir a prática de insider trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de informações privilegiadas) e tipping
(dicas de informações privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas negociações de valores
mobiliários de emissão da Companhia. A adesão à Política de Negociação é obrigatória por todas as Pessoas Vinculadas, mediante
assinatura de Termo de Adesão.
A Política de Negociação de Valores Mobiliários pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Rua Cesário
Galero, 432 a 448, Tatuapé, CEP 03071-000; e (ii) internet: site da Companhia ((http://ri.cruzeirodosuleducacional.com.br/), site da CVM
(www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).
Períodos de vedação e descrição
Nenhuma Pessoa Vinculada com acesso à informação privilegiada poderá negociar a qualquer
dos procedimentos de fiscalização tempo valores mobiliários de emissão da Companhia, independente de determinação do Diretor
de Relações com Investidores, antes que tal informação seja divulgada ao mercado. As Pessoas
Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários de emissão da Companhia nos “Períodos de
Impedimento à Negociação”, que são definidos na regulamentação aplicável e pelo Diretor de
Relações com Investidores. Os Períodos de Impedimento à Negociação incluem os seguintes
prazos: (i) os 15 dias que antecedem a divulgação de informações periódicas pela Companhia,
como ITR e DFP; e (ii) o período entre a data de deliberação do órgão competente de aumentar o
capital social, distribuir dividendos e pagar juros sobre capital próprio e a publicação de seus
respectivos editais e anúncios.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 20.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
As normas, regimentos e procedimentos internos relativos à divulgação de informações que a
Companhia adota estão descritos na sua Política de Divulgação, conforme disposta no item 21.2
deste Formulário de Referência.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
A Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”)
disciplina as regras a respeito da divulgação e do uso de informações sobre os atos ou fatos
relevantes, inclusive, mas não se limitando, ao que se refere à divulgação de informações relativas
à negociação e à aquisição de títulos emitidos pelas companhias de capital aberto.
Tais regras:


estabelecem o conceito de ato ou fato relevante que origina a obrigatoriedade de divulgação
ao mercado. Enquadram-se no conceito de ato ou fato relevante as decisões tomadas pelos
acionistas controladores, deliberações de assembleia geral de acionistas ou dos órgãos de
administração da companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos,
técnicos, negociais, financeiros ou econômicos relacionados aos negócios da companhia que
possam influenciar de modo ponderável (i) na cotação de suas ações ou quaisquer valores
mobiliários de sua emissão ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos investidores de
negociarem e/ou manterem tais valores mobiliários; (iii) na decisão dos investidores de
exercer quaisquer direitos inerentes aos valores mobiliários;



especificam atos ou fatos que são considerados relevantes, tais como a celebração de
contratos prevendo a transferência de controle da companhia, a entrada ou retirada de
acionistas que mantenham com a companhia qualquer contrato ou colaboração operacional,
administrativa, financeira ou tecnológica, a alteração de qualquer acordo de acionistas em
que a Companhia seja parte, bem como a ocorrência de qualquer reestruturação societária
realizada entre as sociedades relacionadas à companhia em questão;



obrigam a companhia aberta e seu Diretor de Relações com Investidores a enviar atos ou
fatos relevantes à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores e à B3 (Sistema IPE), bem como divulgar ao mercado em geral,
por meio de, no mínimo, um dos seguintes canais de comunicação (i) jornais de grande
circulação geralmente utilizados pela referida companhia; ou (ii) de pelo menos 1 (um) portal
de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção
disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade;



exigem que o adquirente do controle de uma companhia de capital aberto divulgue um fato
relevante, inclusive sua intenção, ou não, de promover o cancelamento do registro da
companhia como companhia aberta, no prazo de um ano;



exigem que os administradores e os membros do conselho fiscal (ou de qualquer órgão
técnico ou consultivo) de uma companhia de capital aberto informem a tal companhia o
número, tipo e forma de negociação das ações emitidas pela referida companhia, suas
controladas e suas sociedades controladoras, detidas por referidas pessoas, bem como
detidas por seus cônjuges, companheiros e dependentes, informando ainda quaisquer
mudanças em referidas posições acionárias, informação esta que será transmitida à CVM e
à B3 pelo Diretor de Relação com Investidores da companhia aberta;



estabelecem que, se qualquer acionista controlador, direto ou indireto, ou qualquer acionista
elegendo membros do conselho de administração ou do conselho fiscal de uma companhia
de capital aberto, bem como qualquer outra pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas
naturais ou jurídicas, agindo em conjunto ou representando o mesmo interesse, realize
negócio ou conjunto de negócios por consequência do qual sua participação direta ou indireta
ultrapasse, para cima ou para baixo, os patamares de 5%, 10%, 15%, e assim
sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social da
Companhia, referida pessoa deverá divulgar as informações relacionadas com a referida
aquisição ou alienação; e



proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas.
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Em observância às normas da CVM e da B3, em 31 de agosto de 2020, foi aprovada em reunião do
Conselho de Administração da Companhia, a “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.” (“Política de Divulgação”), cujas regras devem ser observadas
por todas aquelas pessoas relacionadas no artigo 13 da Instrução CVM 358 (“Destinatários”). Os
Destinatários deverão assinar o Termo de Adesão à Política de Divulgação.
A Política de Divulgação visa (i) prestar informação completa aos acionistas da Companhia e aos
investidores em geral; (ii) garantir ampla e imediata divulgação de Ato ou Fato Relevante; (iii)
possibilitar acesso equânime às informações públicas sobre a Companhia aos acionistas da
Companhia e aos investidores em geral; (iv) zelar pelo sigilo de Ato ou Fato Relevante não divulgado;
(v) colaborar para a estabilidade e o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro; e (vi)
consolidar práticas de boa governança corporativa na Companhia.
Para alcançar tais objetivos, a Política de Divulgação estabelece que cumpre ao Diretor de Relação
com Investidores da Companhia a responsabilidade primária pela comunicação e divulgação de ato
ou fato relevante, cabendo a ele (i) comunicar e divulgar o ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos negócios da Companhia imediatamente após a sua ocorrência; (ii) realizar a
divulgação de ato ou fato relevante de forma a preceder ou ser realizado simultaneamente à
veiculação por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de
entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior; e
(iii) avaliar a necessidade de solicitar, sempre simultaneamente, à B3 e, se for o caso, às outras
bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de
emissão da Companhia sejam ou venham a ser admitidos à negociação, no País ou no exterior, pelo
tempo necessário à adequada disseminação da informação relevante, caso seja imperativo que a
divulgação de ato ou fato relevante ocorra durante o horário de negociação.
O ato ou fato relevante deverá ser divulgado por meio (i) da página na rede mundial de computadores
do portal de notícias; (ii) da página na rede mundial de computadores da Companhia, em teor no
mínimo idêntico àquele remetido à CVM e à bolsa de valores ou mercados de balcão organizado nas
quais os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação; e (iii) do
sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM (Sistema Empresas.Net). Não
obstante a divulgação de ato ou fato relevante pelos canais de comunicação supramencionados,
qualquer ato ou fato relevante poderá ser também publicado em jornais de grande circulação
habitualmente utilizados pela Companhia.
Consta da Política de Divulgação da Companhia lista exemplificativa de modalidades de ato ou fato
relevante, conforme Instrução CVM 358, sendo que os Destinatários devem observar que (i) a
ocorrência de qualquer dessas modalidades não se constitui necessariamente em um ato ou fato
relevante, uma vez que essa ocorrência deve ter a capacidade de influenciar de modo ponderável a
decisão de negociação dos investidores em valores mobiliários; e (ii) a lista é meramente
exemplificativa, não esgotando ou limitando as possibilidades de ocorrência e caracterização do ato
ou fato relevante.
De acordo com a regulamentação da CVM aplicável e a Política de Divulgação da Companhia, é
considerada uma “Informação Relevante” qualquer decisão de eventual acionista controlador,
deliberações de assembleia geral de acionistas ou de órgão da administração da Companhia, ou
quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos, técnicos, negociais, financeiros ou
econômicos relacionados aos negócios da Companhia que possam influenciar de modo ponderável
(i) na cotação dos valores mobiliários de sua emissão ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos
investidores de negociarem e/ou manterem tais ações ou quaisquer valores mobiliários; (iii) na
decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes aos valores mobiliários emitidos
pela Companhia ou a eles referenciados.
Os Destinatários devem, ainda, guardar completo sigilo acerca de ato ou fato relevante sobre os
negócios da Companhia ainda não divulgados ao mercado, devendo dar a este difusão restrita,
somente quando necessária para o desenvolvimento desses negócios, sempre em caráter
confidencial e de forma limitada de divulgação, nos termos da Política de Divulgação da Companhia.
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Quando se tratar de informação sigilosa ou potencialmente relevante, ainda não divulgada ao
mercado, os Destinatários devem obrigatoriamente, nos termos da Política de Divulgação:


reportá-las imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores;



não discutir a informação confidencial na presença de terceiros que dela não tenham conhecimento,
ainda que se possa esperar que referido terceiro não possa intuir o significado da conversa;



não discutir a informação confidencial em conferências telefônicas nas quais não se possa
ter certeza de quem efetivamente esteja participando;



manter documentos de qualquer espécie referentes à informação confidencial, inclusive
anotações pessoais manuscritas, em cofre, armário ou arquivo fechado, ao qual tenha
acesso apenas pessoas autorizadas a conhecer a informação;



gerar documentos e arquivos eletrônicos referentes à informação confidencial sempre com
proteção de sistemas de senha;



circular internamente os documentos que contenham informação confidencial em envelopes
lacrados, os quais deverão ser sempre entregues diretamente ao respectivo destinatário;



não enviar documentos com informação confidencial por fac-símile, a não ser quando haja
certeza de que apenas pessoa autorizada a tomar conhecimento da informação terá acesso
ao aparelho receptor;



exigir de terceiro externo à Companhia que precise ter acesso à informação confidencial a
assinatura de um termo de confidencialidade, no qual deve ser especificada a natureza da
informação e constar a declaração de que o terceiro reconhece o seu caráter confidencial,
comprometendo-se a não divulga-la a qualquer outra pessoa e a não negociar com valores
mobiliários antes da divulgação da informação ao mercado; e



comunicar imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores sobre suspeita ou
ocorrência de vazamento dessas informações do seu círculo restrito e determinável.

De acordo com a Política de Divulgação, um ato ou fato relevante deve ser imediatamente divulgado,
salvo quando sua manutenção sob sigilo for indispensável para preservar os legítimos interesses da
Companhia.
O ato ou fato relevante poderá, em caráter excepcional, não ser divulgado quando os acionistas
controladores e/ou os administradores da Companhia entenderem que sua divulgação colocará em
risco seu interesse legítimo, observando-se, adicionalmente, o que segue:


os acionistas controladores ou administradores que decidirem pela manutenção do sigilo em
seu benefício deverão cientificar imediata e formalmente o Diretor de Relações com
Investidores da Companhia do ato ou fato tido como relevante em estado sigiloso, dando
conhecimento das informações necessárias ao seu correto entendimento para que, por si só,
sejam capazes de subsidiar eventual divulgação nos termos da Instrução CVM 358;



o Diretor de Relações com Investidores da Companhia, ou ainda, os demais administradores
ou acionistas controladores da Companhia – estes dois últimos grupos, mediante comunicação
simultânea ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia – poderão solicitar a
apreciação da manutenção de sigilo à CVM, desde que em envelope registrado, lacrado e com
advertência de confidencialidade, tendo como destinatário o Presidente da CVM; e



em qualquer hipóteses de manutenção do sigilo de ato ou fato relevante, ou quando a
situação escapar ao controle dos Destinatários, o Diretor de Relações com Investidores da
Companhia deve ser informado imediatamente e este deverá adotar os procedimentos
previstos no item acima ou divulgar imediatamente o respectivo ato ou fato relevante, caso
que não eximirá os acionistas controladores e os administradores da Companhia de sua
responsabilidade pela divulgação.
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Os administradores da Companhia são obrigados a comunicar à Companhia, à CVM e à entidade de
mercado nos quais os valores mobiliários emitidos pela Companhia sejam admitidos à negociação,
a quantidade, as características e a forma de aquisição dos valores mobiliários de emissão da
Companhia e de sociedades controladas ou controladoras, desde que companhias abertas, de que
sejam titulares. Devem, ainda, comunicar os valores mobiliários emitidos por essas companhias que
pertençam (i) ao cônjuge do qual não estejam separados judicialmente; (ii) ao companheiro; (iii) a
qualquer dependente incluído na declaração anual de imposto sobre a renda; e (iv) a sociedades
controladas direta ou indiretamente.
Todos os Destinatários da Política de Divulgação da Companhia são responsáveis por não divulgar
ato ou fato relevante de forma privilegiada, ainda que em reuniões, públicas ou restritas, devendo
previamente à veiculação de ato ou fato relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive
informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com
público selecionado, no país ou no exterior, os Destinatários deverão contatar e submeter o material
objeto de exposição ou divulgação ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, em
caráter confidencial, o qual tomará as providências necessárias à divulgação simultânea de
informações, se for o caso.
Exceto pelo descrito acima, não há outras normas, regimentos ou procedimentos internos adotados
pela Companhia para assegurar que tais informações a serem divulgadas publicamente sejam
recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva.
A Política de Divulgação da Companhia pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da
Companhia: Rua Cesário Galero, nº 432 a 448, Tatuapé, Município e Estado de São Paulo, CEP
03071-000; e (ii) internet: site da Companhia (ttps://www.cruzeirodosuleducacional.edu.br/); site da
CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).

1161

PÁGINA: 463 de 465

Formulário de Referência - 2020 - CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Versão : 2

21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política
de divulgação de informações da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 21.

1163

PÁGINA: 465 de 465

