As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito à complementação e correção. O Prospecto Definitivo estará disponível
nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia; das Instituições Participantes da Oferta; das entidades administradoras de mercado organizado de valores mobiliários onde os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação; e da CVM.

PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES
PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DA TRACK & FIELD CO S.A.

TRACK & FIELD CO S.A
CNPJ/ME nº 59.418.806/0001-47
NIRE: 35300550960
Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, n.387, 8° e 9° andares, Edifício Juscelino Plaza
CEP 04543-121, São Paulo, SP
49.166.000 Ações Preferenciais
Valor da Oferta: R$629.324.800,00
Código ISIN: BRTFCOACNPR8
Código de negociação das Ações na B3: TFCO4
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$10,65 e R$14,95 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Track & Field Co S.A (“Companhia”), os acionistas vendedores indicados neste Prospecto Preliminar (“Prospecto Preliminar”), em conjunto com Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), o Bank of America Merrill Lynch Banco
Múltiplo S.A. (“Bank of America” ou “Agente Estabilizador”), Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander ” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bank of America e o Itaú BBA, os “Coordenadores
da Oferta”)., estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e titularidade dos Acionistas Vendedores (“Ações”).
A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de 19.718.000 novas Ações (“Oferta Primária” e “Ações da Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, 29.448.000 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta
Secundária” e “Ações da Oferta Secundária”, sendo que as Ações da Oferta Secundária, em conjunto com as Ações da Oferta Primária, serão denominadas “Ações da Oferta Base”), a ser realizada na República Federativa do Brasil
(“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, de 5 de março de 2020 ("Ofício-Circular CVM/SRE"), com o “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”, atualmente em vigor ("Código ANBIMA"), bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento de Listagem do Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Nível 2" e "B3", respectivamente), sob a coordenação dos
Coordenadores da Oferta e com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta exclusivamente para efetuar
esforços de colocação junto a Investidores Não Institucionais (conforme definido abaixo) (“Instituições Consorciadas” e, as Instituições Consorciadas em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual U.S. Capital LLC, pelo BofA Securities, Inc., pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pelo Santander Investment Securities Inc. (em conjunto,
“Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional (conforme definido abaixo): (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 Regra 144A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), editada pela U.S. Securities and Exchange
Commission dos Estados Unidos (“SEC”); 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 (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, em ambos os casos (i) e (ii), 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 (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”), pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) e/ou pela CVM, nos termos da Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada (“Resolução 4.373”), da
Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), ou da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, 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.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da
Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações
não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do
Securities Act.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total de Ações da Oferta Base, ou seja, em até 7.374.900
Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores do Lote Suplementar, na proporção indicada no Prospecto Preliminar, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser
outorgada pelos Acionistas Vendedores do Lote Suplementar ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido abaixo), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de
estabilização do preço das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). 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 de negociação das Ações 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 seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido abaixo). Conforme disposto no Contrato de Colocação,
as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação (conforme definido abaixo) por parte dos Coordenadores da Oferta.
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas
neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, a ser 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 terá 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 justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas e adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual
reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão 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 participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação....................................................................................................
Oferta Primária ...................................................................................................
Oferta Secundária(5) .............................................................................................
Total da Oferta .............................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comissões (R$)(2)(4)

12,80
252.390.400,00

0,74
14.644.077,03

Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4)
12,06
237.746.322,97

376.934.400,00

21.870.310,40

355.064.089,60

629.324.800,00

36.514.387,43

592.810.412,57

Com base no Preço por Ação de R$12,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ação Suplementares.
Sem dedução das 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 47 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores na Oferta, bem como o montante a ser recebido, veja página 43 deste Prospecto.

A realização da Oferta Primária pela Companhia, mediante aumento do capital social da Companhia e emissão de novas ações preferenciais, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social (“Estatuto Social”), com a
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como seus termos e
condições, foram aprovados, em conjunto com outras matérias relacionadas à Oferta, em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de fevereiro de 2020, cuja ata foi registrada perante Junta Comercial do
Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o n° 152.253/20-8 e foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Valor Econômico” no dia 13 de agosto de 2020.
A fixação e justificativa do preço de emissão das novas ações preferenciais de emissão da Companhia, e consequentemente, do Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento do capital social da Companhia serão aprovados
em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo) e antes da disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será registrada perante a
JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico”.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO 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.”
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 14 de agosto de 2020.
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de aquisição das Ações. Ao decidir subscrever, 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 19 e 92, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 398, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estabilizador
A data deste Prospecto Preliminar é 1º de outubro de 2020.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Track & Field Co S.A” ou “nós” se referem, a
menos que o contexto determine de forma diversa, à Companhia, suas subsidiárias e filiais 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 25 deste Prospecto.
Acionistas Controladores

Frederico Wagner, Ricardo Rosset e Alberto Dominguez Von
Ihering Azevedo.

Acionistas Vendedores

Os Acionistas Controladores, Tulio Capeline Landin e Ana
Cláudia Ferreira de Moura.

Acionistas Vendedores do
Lote Suplementar

Os Acionistas Controladores e Ana Cláudia Ferreira de Moura.

Administração

Conselho de Administração e Diretoria
Companhia, considerados em conjunto.

Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Carta 016/2020-PRE

Carta por meio da qual a B3 concedeu certas diepsnas à
Companhia com relação à observância de certas regras
previstas no Regulamento de Listagem do Nível 2.

Caixa Líquido

O Caixa Líquido é a soma dos empréstimos de curto e longo
prazos que constam no Passivo Circulante e Passivo não
Circulante subtraídos do somatório de Caixa e equivalentes de
caixa presentes no Ativo Circulante da Companhia. Este
indicador é uma medida não contábil elaborada pela
Companhia. O Caixa Líquido não é medida de lucratividade em
conformidade com as práticas contábeis no Brasil e não
representa fluxos de caixa dos períodos apresentados. Para
mais informações, vide item 3.2 do Formulário de Referência
anexo a este Prospecto.
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Estatutária

da

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 Ofertas
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

Código Civil

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

Companhia ou Track & Field

Track & Field Co S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia, que até a data deste
Prospecto não havia sido instalado.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

Dívida Bruta

A Dívida Bruta equivale ao total da soma dos empréstimos a
pagar (passivo circulante e não circulante). A Dívida Bruta não
é medida de resultado em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Outras empresas podem calcular
a Dívida Bruta de maneira diferente da Companhia. Para mais
informações, vide item 3.2 do Formulário de Referência anexo
a este Prospecto.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia.

Formulário de Referência

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

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IFRS

International Financial Reporting Standards (Normas
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas
internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB
– International Accounting Standards Board (Conselho de
Normas Internacionais de Contabilidade).

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

IOF/Câmbio

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativos a Títulos e Valores Mobiliários.

IPO

Oferta pública inicial de distribuição de ações.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo IBGE.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

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.

Nível 2

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 Nível 2.

Ofício-Circular CVM/SRE

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

Prospectos

O Prospecto Definitivo
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento do Nível 2

Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança
Corporativa da B3, que prevê as práticas diferenciadas de
governança corporativa a serem adotadas pelas companhias
com ações listadas no Nível 2 da B3.

Regulamento S

Regulation S do Securities Act de 1933, conforme alterada, dos

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

SEC

Securities and Exchange Commission, a comissão de valores

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

e

este

Prospecto

Preliminar,

Estados Unidos.

mobiliários dos Estados Unidos.

3

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Track & Field Co S.A.

Registro na CVM

Em fase de obtenção de registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM.

Sede

Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, 8° e 9° andares,
Edifício Juscelino Plaza, CEP 04543-121, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.

Diretoria de Relações com
Investidores

O Diretor de Relações com Investidores é o Sr. Fernando
Queiroz Tracanella. O telefone da Diretoria de Relações com
Investidores da Companhia é +55 (11) 3048-1200 e o seu
endereço eletrônico é ri@tf.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Nível 2 sob o código “TFCO4”, a
partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à divulgação
do Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOESP e no jornal “Valor Econômico”.

Formulário de Referência

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

Website

ri.tfco.com.br.
As informações constantes no site da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele
incorporadas por referência.
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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” deste Prospecto, nas páginas 19 e 92, respectivamente, e
nas seções 4, 7 e 10 do Formulário de Referência.
As estimativas e perspectivas sobre o futuro têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais concernentes a eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou possam 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. Embora
a Companhia acredite que essas estimativas e perspectivas futuras sejam baseadas em premissas
razoáveis, elas 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. Tais fatores, riscos e incertezas incluem, entre outros, os seguintes:
•

conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo, exemplificativamente,
câmbio, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor;

•

inflação e desvalorização do Real, bem como flutuações das taxas de juros;

•

modificações em leis e regulamentos, incluindo os que envolvem questões fiscais e trabalhistas;

•

capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento, incluindo a
abertura de novas lojas e o desenvolvimento das lojas atuais;

•

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

•

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

•

capacidade da Companhia de se financiar adequadamente;

•

capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;

•

competição do setor;

•

dificuldades na manutenção e melhoria de nossas marcas e reclamações desfavoráveis de
clientes, ou publicidade negativa, que afetem nossas marcas;

•

mudanças nas preferências dos consumidores e demandas pelos produtos que vendemos

•

aumento do custo da estrutura da Companhia, em especial de custos trabalhistas;

•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na medida em que
continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, portanto aumentando muitos
dos outros riscos descritos na seção de Fatores de Risco do Formulário de Referência; e
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•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta” deste Prospecto,
nas páginas 19 e 92, respectivamente, e nos itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de
Mercado” do nosso Formulário de Referência, a partir das páginas 398 e 452, 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 perspectivas futuras
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência. 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.
Tendo em vista estas limitações, os investidores não devem tomar suas decisões de investimento
exclusivamente com base nas estimativas e perspectivas para o futuro contidas neste Prospecto.
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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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Este sumário é apenas um resumo das informações da emissora. As informações completas sobre a
companhia estão no formulário de referência. Leia-o antes de aceitar a oferta. 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 Relativos à Companhia”, nas
páginas 5 e 19 deste Prospecto, bem como nas seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores
de Risco” e “10. Comentários dos Diretores”, respectivamente, do Formulário de Referência, além das nossas
demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto. Declaramos que as
informações constantes neste Sumário são consistentes com as informações de nosso Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto, nos termos do inciso II, § 3º, do artigo 40 da Instrução CVM 400.
Visão Geral
Acreditamos ser uma das principais companhias no mercado de wellness (bem-estar) no Brasil, com a missão de conectar
pessoas a um estilo de vida ativo e saudável através dos nossos produtos e serviços. Oferecemos artigos esportivos,
lifestyle, moda praia, calçados e acessórios, que proporcionam aos nossos clientes conforto e comodidade para realizarem
suas atividades dentro ou fora de casa, prezando por produzir itens de qualidade, alta tecnologia e design diferenciado.
Possuímos abrangência nacional, com mais de 230 lojas, entre lojas próprias e franquias, espalhadas por 24 estados
brasileiros em 30 de junho de 2020, além de nosso e-commerce, que contribuem para um amplo conhecimento de nossa
marca (69% de brand awareness, conforme pesquisa interna realizada1). Complementamos nossa oferta no mercado de
varejo através de nossas experiências (TF Experiences), que são eventos relacionados a wellness2, realizados em qualquer
ambiente, de maneira presencial ou através das plataformas digitais, além de nosso circuito de corridas de rua (T&F Run
Series), que hoje acreditamos ser uma das maiores da América Latina em número de provas.
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o
resultado da soma da venda bruta (sell out) em todos os canais de venda do Grupo Track & Field (incluindo lojas,
franquias e e-commerce) totalizou aproximadamente R$139,2 milhões e R$468,9 milhões, respectivamente. Nossa receita
líquida consolidada, composta por venda de lojas próprias, royalties, mercadorias para os franqueados e experiências,
totalizou R$79,5 milhões em 30 de junho de 2020 e R$276,0 milhões em 31 de dezembro de 2019, que, por sua vez,
representa um CAGR de 12,9% nos últimos 3 anos). Em 30 de junho de 2020 atingimos um total de 234 lojas (sendo 37
lojas próprias, já considerando o e-commerce e 197 franqueadas) e nosso e-commerce apresentou um aumento de 275%
no volume de vendas online, em comparação com o mesmo período do ano anterior, demonstrando uma aceleração na
nossa transformação digital, em especial nesse último semestre, ocasionado pela pandemia que nos permitiu o
aproveitamento de uma janela de oportunidade de inovação, concentrando nossos esforços na implementação de diversos
projetos e iniciativas de omnicanalidade com foco no melhor atendimento à distância aos nossos clientes.
Trabalhamos na evolução da tecnologia para ter a escalabilidade e flexibilidade para fazer varejo com excelência. Em 2009,
tivemos 21 mil inscritos em nossas 13 corridas, que evoluíram para, em 2019, 134,8 mil inscritos em 162 experiências (82
eventos e 80 corridas). Já em 2020, além dos serviços já oferecidos em nossa plataforma digital, lançamos o modelo online
de aulas oferecidas por nossos professores parceiros, integrando as TF Experiences às novas necessidades de nosso público
alvo. Observamos em 2020 um crescimento na demanda de nossos clientes por um estilo de vida mais ativo e saudável,
mesmo que oferecido em formato estritamente digital, conforme pode ser observado pelo aumento no número de usuários
cadastrados em nosso aplicativo TFSports, que contava com aproximadamente 196 mil usuários em 2019 e evoluiu 212 mil
usuários em 30 de junho de 2020. Buscando impulsionar e consolidar a presença de nossa plataforma de wellness no
cotidiano de nossos clientes, promovemos uma série de inovações em nossos modelos de aula e atuação, conforme
detalhado abaixo. No período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, realizamos 391 eventos, sendo eles 12 corridas
Run Series, 8 T&F Experiences e 371 aulas online do Hub de Conteúdo (Continue em Movimento).

Principais Informações Operacionais e Financeiras
A tabela a seguir apresenta os principais indicadores financeiros e operacionais para os períodos indicados:

Receita líquida ....................................
Lucro Bruto ........................................
Lucro líquido ......................................
Dívida Bruta .......................................
Caixa e Equivalentes ...........................
Caixa Líquido ......................................

Período de seis meses findo em
Exercício social encerrado em
30/06/2020
30/06/2019
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
79.532
113.982
276.023
241.780
216.610
43.129
68.133
161.057
146.113
129.670
-1.947
13.616
51.989
41.450
31.010
30.225
-3
1.647
969
1.083
86.768
48.794
47.414
36.429
16.186
56.543
48.791
45.767
35.461
15.103

1

Com um público de 2 mil pessoas.
Eventos de modalidades alternativas como Yoga, Ballet Fitness, Funcional Fight etc, que são organizados pela própria
Companhia, por franqueados ou em conjunto.
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Dados Operacionais
Período de seis meses findo em
Exercício social encerrado em
30/06/2020
30/06/2019
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Informações Operacionais
Número de Lojas – Total ................
Número de lojas próprias(1) .................
Número de lojas de franquias ..............
Número de Eventos – Total ............
Número de T&F Run Series .................
Número de TF Experiences..................
Número de Inscrições Total – em
milhares ..........................................
(1)

234
37
197
20
12
8

211
33
178
63
29
34

232
34
198
162
80
82

199
33
166
122
69
53

174
32
142
84
53
32

25

58

135

98

N/A

E-commerce é considerado como 1 (uma) loja própria

Nossa plataforma busca atingir consumidores que busquem um estilo de vida ativo e saudável. Nossa base atual de clientes
é composta majoritariamente por pessoas entre 20 e 60 anos e nossos produtos atendem o público a partir dos 3 anos até
os 80 anos. Dentre os produtos comprados pelos nossos clientes em 2019, 61% desses eram voltados para o público
feminino, 26% eram voltados para o público masculino, 7,5% tratava-se de acessórios e 5% eram produtos para o público
infantil. Nossas principais categorias de produtos são: (i) sportswear, com preço médio de R$147,01 e que possui sell-out de
71%; (ii) beachwear, com preço médio de R$141,74 e sell-out de 15%; (iii) acessórios, com preço médio de R$67,58 e sellout de 11%; e (iv) calçados, com preço médio de R$307,60 e sell-out de 3%.

Operamos por meio de uma abrangente rede de distribuição com alcance nacional, composta em 30 de junho de 2020 por
(i) canal de lojas próprias, que inclui 28 lojas e 8 outlets, (ii) canal de franqueados, que inclui 197 franquias, (iii) ecommerce, e (iv) eventos e experiências esportivas. Considerando as receitas geradas por todos estes canais no período de
seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, as lojas próprias representam 44%, franquias 32%, e-commerce 21%, e
eventos e experiências 3%. Considerando as receitas acima indicadas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, anteriormente à pandemia do COVID-19, as lojas próprias representam 54%, franquias 35%, e-commerce 4%,
eventos e experiências 6% e receitas diversas (bazar, camisetas personalizadas, dentre outros) 1%. O gráfico a seguir
demonstra a quebra de nosso sell-out de (i) lojas próprias; (ii) outlet; (iii) e- commerce; e (iv) franquias no período de
janeiro a agosto de 2020.
Nossas lojas estão estrategicamente localizadas em locais de fluxo relevante de pessoas e alta visibilidade, incluindo
shopping centers selecionados, ruas, aeroportos e academias, que, em nossa visão, são frequentados por público que
compactua com o estilo de vida ativo e saudável que buscamos oferecer por meio de nossos produtos e experiências. Vale
destacar que os produtos com marca Track & Field são vendidos exclusivamente pela nossa rede de lojas e site, sem
presença em varejistas multimarcas, como forma de garantir a melhor experiência de compra aos nossos clientes.
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A imagem a seguir apresenta a distribuição, em 30 de junho de 2020, das nossas lojas físicas no território brasileiro, por
regiões e franquias e lojas próprias:

Encerramos o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 com 15,6 mil m2 de área de vendas, distribuídas em 234
lojas (entre lojas físicas próprias e franquias, somado ao e-commerce), um crescimento médio acima de 20% ao ano em
comparação às 48 lojas existentes ao final de 2011. Em 2019, inauguramos nossa loja de número 200, em linha com nosso
plano de expansão desenvolvido. Acreditamos que nossas lojas físicas fornecem uma experiência de compra diferenciada ao
cliente, por meio de um atendimento personalizado e identidade visual própria, com um layout alinhado aos conceitos e à
imagem da nossa marca, com padrões estabelecidos para toda a rede, tanto em lojas próprias quanto em franquias.
O crescimento no número de lojas nos últimos 10 anos se deu principalmente em razão da abertura de novas franquias. No
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, possuíamos 197 franquias, pertencentes a 66 grupos de franqueados,
com um número crescente de média de lojas por grupo (de 1,3 loja em 2011 para 3,0 lojas/franqueado em 2020) e um
baixo índice de saída de franqueados da rede (somente 6 desligamentos desde o início do programa em 2011). No período
de seis meses findo em 30 de junho de 2020, o maior grupo de franquias em quantidade de lojas possuía 13 lojas ou 5,7%
do total (5 maiores grupos com 27% do total de lojas neste mesmo período).
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Este crescimento foi possível devido ao modelo desenvolvido pela Companhia, que acreditamos ser capaz de melhor alinhar
os interesses de todos os envolvidos (franqueados, clientes e Companhia), com diferenciais tais como a cobrança de
royalties somente na venda do produto ao consumidor final (enquanto a prática usual de mercado de franquias de varejo no
Brasil é a cobrança de royalties no momento da venda do produto ao franqueado), cerca de 40 coleções cápsula por ano
(conceito detalhado posteriormente), possibilidade de compra e abastecimento semanal dos produtos e ausência de
quantidades mínimas de compra. A Companhia também fornece auxílio para franqueados abrirem novas lojas, desde
suporte legal para contratos até o plano de arquitetura, reforma e montagem das lojas. O tempo médio de abertura de uma
loja a partir da assinatura dos contratos de locação e franquia é de 60 dias. Ao longo de todo o período de parceria, a
Companhia segue ajudando com a realização de treinamentos periódicos, acompanhamento de performance (em média 1
supervisor para cada 20 lojas), auxílio estratégico e demais suportes para a gestão do negócio. Adicionalmente, o layout de
lojas, visual merchandising, campanhas de marketing e modelo de atendimento são padronizados, além de os nossos
sistemas de TI serem 100% integrados.
O nosso processo de decisão para determinação sobre a abertura de loja própria ou franquia em determinado ponto
comercial leva em consideração fatores como potencial de vendas, concentração, performance recente no caso de grupos de
franqueados da rede e proximidade com outras lojas. Nosso processo de seleção de franqueados para operar uma nova loja
considera fatores como a sua identificação com a marca, histórico de operações (no caso de franqueados existentes) e
capacidade de desenvolver relacionamento com as comunidades locais, promovendo experiências que reforcem cada vez
mais o conceito de wellness.
Lançada em 2009, nossa plataforma de e-commerce atende todo o território brasileiro e hoje é integrada com nossa rede
física (lojas próprias e franquias). Ainda, investimos em diversas iniciativas para alavancar nossa omnicanalidade, como (i)
TF@Home, que torna possível a venda em loja de produto usando estoque do e-commerce e entrega onde o cliente desejar,
disponível inicialmente em 27 lojas próprias e 12 franquias,com lançamento previsto para as demais lojas em 2020; (ii) troca
de compras online em lojas próprias e franquias, em função do nosso estoque integrado; (iii) ship-from-store, processo de
atendimento que transforma a loja física em um ponto de distribuição utilizando o estoque local para atender pedidos online,
com projeto piloto em andamento e lançamento previsto para 2020; e (iv) retirada de pedidos online em lojas, disponível
em 27 lojas próprias e roll-out (lançamento) previsto para 2020.
Possuíamos projetos definidos para promover o desenvolvimento de nossas iniciativas de omnicanalidade e, devido à
situação enfrentada em decorrência da pandemia do COVID- 19, buscamos concentrar nossos esforços para acelerar sua
implementação. Acreditamos ter sido capazes de nos adaptar e tornar o momento de adversidade em uma oportunidade de
inovação, explorando nosso potencial de e-commerce por meio do lançamento dos projetos previstos para 2020 e o foco na
melhoria de nossos mecanismos de atendimento ao cliente à distância. Com isso, no período de seis meses encerrado em 30
de junho de 2020, tivemos um crescimento de 275,0% em nosso volume de vendas on-line, quando comparado com o
mesmo período do ano anterior. Os gráficos abaixo demonstram a evolução das nossas vendas de e-commerce, bem como
das visitas e taxa de conversão do mesmo no período compreendido entre janeiro de 2019 e agosto de 2020:

Nosso portfólio de produtos é composto por vestuário esportivo (Sportswear), vestuário de praia (Beachwear), acessórios
esportivos (Acessórios) e calçados esportivos (Footwear). Atualmente a Companhia possui iniciativas estratégicas para todas
as categorias de seu portfolio, como (i) Sportswear, com aumento da linha comfy/lifestyle/athleisure (junção das palavras
“atlético” e “lazer”) para uso de vestimentas da categoria casual, mantendo nossa presença ativa no cotidiano de nossos
clientes e nos adaptando aos novos hábitos do consumidor, (ii) Beachwear: moda praia com eventos específicos voltados
para alavancar vendas e mudança no mix de produtos, (iii) Acessórios: venda cruzada de acessórios com os eventos
promovidos pela Companhia, e (iv) Footwear: ampliar o foco na categoria de calçados esportivos e alavancar as vendas do
private label (marca própria).
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Acreditamos estar bem posicionados para continuar crescendo em nosso mercado de atuação, nos orientando por fatores de
sucesso que norteiam a dinâmica do mercado de atuação em que estamos inseridos, tais quais: (i) contato direto com o
consumidor: venda direta a clientes finais permite uma maior interação com consumidores em diferentes etapas do ciclo de vida
da compra, o que nos permite obter uma compreensão mais profunda dos nossos clientes; (ii) engajamento: as marcas mais
adaptáveis atualmente envolvem e interagem com consumidores de diferentes maneiras, oferecendo programas de lealdade,
via influenciadores e através de múltiplas plataformas de mídia social; (iii) comunidade: o desenvolvimento de uma base forte
de consumidores é imperativa para a construção e fidelização de seguidores apaixonados que se identifiquem não só pelos
produtos finais entregues, mas também pela missão e pelos objetivos da marca em si; (iv) inovação: novos produtos e
tecnologias digitais, bem como mudanças nos hábitos e gostos do consumidor, alimentam novos ciclos e criam oportunidades
no desenvolvimento de novos produtos (v) personalização: a realização de experiências personalizadas e a sua entrega de
forma diferenciada levam a uma maior conexão dos clientes com a marca; e (vi) rapidez: a evolução nas expectativas dos
consumidores requer uma infraestrutura ágil e móvel para aumentar a velocidade no mercado - as companhias mais adaptáveis
estão rapidamente adquirindo novos clientes através do aumento na velocidade de comercialização dos produtos.
Acreditamos que a nossa expansão ocorrerá principalmente de forma orgânica, favorecida pela capacidade da Companhia
em inovar, acompanhar tendências de mercado, desenvolver novos conceitos e atualizar conceitos existentes, em linha com
o que a Companhia tem feito com êxito em seus mais de 30 anos de história.
De maneira integrada às nossas lojas físicas, nossa cadeia produtiva busca ser eficiente e responsiva às necessidades de
nossos clientes. Vislumbrando garantir a qualidade dos nossos produtos participamos ativamente de todo o processo
produtivo através do desenvolvimento das peças, pilotagem, compra de materiais, auditoria, controle de qualidade, visitas
técnicas, dentre outros. Destacamos que, em 30 de junho de 2020, 72% do volume total de compras advém de
fornecedores nacionais e, considerando os de maior relevância para a Companhia, são atendidas todas as categorias de
matéria prima necessárias para o desenvolvimento de seu produto, quais sejam: (i) tecido; (ii) aviamentos;
(iii) têxtil; e (iv) acessórios, os quais estão em constante acompanhamento das novas tendências de mercado e buscando
sempre oferecer aos nossos clientes os tecidos de mais alta qualidade e nível de inovação. Exigimos de nossos fornecedores
internacionais a certificação Business Social Compliance Initiative (BSCI) que reúne empresas comprometidas com a
melhoria das condições de trabalho na cadeia de suprimentos global. Nosso time de controles internos possui um programa
de monitoramento estrito para nossos fornecedores nacionais, com visitas periódicas, checklist detalhado com todos os
aspectos da operação, incluindo verificação das instalações físicas, condições de trabalho, licenças de funcionamento, dentre
outros. São produzidos relatórios de feedback com evidências das visitas e fazemos o acompanhamento das eventuais
necessidades de melhorias.
Nossas operações são apoiadas por nosso centro de distribuição localizado em São Paulo, com área total de 5 mil m2, que
possui estoque integrado e realiza pedidos de reposição de nossas lojas físicas semanalmente, com tempo médio de entrega
de dois dias úteis na grande São Paulo e de até seis dias uteis para demais localidades. O nosso processo de reposição é
fracionado, ou seja, o produto é reposto no nível de unidade de manutenção de estoque (Stock Keeping Unit – SKU) por cor
e tamanho.
Nosso processo de desenvolvimento de produtos e produção é orientado por dados, sendo as peças testadas antes de seu
lançamento. Além das duas principais coleções lançadas no ano (inverno e verão), realizamos o lançamento de pelo menos
40 coleções cápsulas por ano, buscando prontamente identificar as principais tendências nacionais e internacionais e
atualizar a nossa variedade de produtos, compostos por tecidos, cores e, em diversos casos, com estampas exclusivas.
Primamos por desenvolver tecnologias e tecidos exclusivos de ponta para melhorar a performance esportiva e aumentar o
conforto de nossos clientes. Entre as principais tecnologias e tecidos exclusivos utilizados em nossas coleções estão o
Thermodry, Ultramax Strech, TF Power Cool, Redtech, CoolcottonPima e UV Tech, que são detalhadas abaixo em “Nossas
Vantagens Competitivas”.

TF Experiences
Além de nosso portfólio diversificado de artigos esportivos, possuímos forte atuação na realização de eventos, buscando
oferecer ao nosso público-alvo além de nossos produtos esportivos, a participação em experiências como corridas, aulas de
ciclismo, aulas de yoga e outras práticas, organizadas tanto por nós quanto por nossos franqueados, experiências essas que
acreditamos estarem alinhadas à nossa missão de conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável, conhecidas como
TF Experiences. Para garantir que nossos clientes possuam condições para a realização de atividades esportivas, investimos
na realização de eventos desde 2004, ano no qual participamos do lançamento da primeira edição do Ironman Triathlon no
Brasil. Desde então, nos fortalecemos no cenário de promoção de eventos, possuindo o que acreditamos ser o maior circuito
de corridas da América Latina em número de provas, a T&F Run Series, e apresentando um crescimento em nosso número
de eventos, que passaram de 122 experiências em 2018, com 98,4 mil inscritos, para 162 experiências em 2019, com 134,8
mil inscritos. Em 2019, nosso circuito já estava presente em mais de 30 cidades brasileiras. No gráfico abaixo apresentamos
a evolução dos eventos realizados por nós desde a primeira edição e número de inscritos:
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Com uma ampla estrutura de apoio aos atletas, acreditamos que nossas experiências oferecem conforto, comodidade e
segurança, com facilidade no acesso e benefícios oferecidos na arena do evento, como estacionamento, hidratação,
alimentação e um diferenciado kit atleta da prova que conta com nossa exclusiva camiseta, além de outros brindes,
premiações e ativações de parceiros que trazemos para os eventos.

Plataforma TFSports
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Para impulsionar a participação de nossos clientes nas experiências promovidas pela Companhia, desenvolvemos, em 2017,
o aplicativo TFSports, canal que permite o acesso antecipado às inscrições para as corridas e os eventos esportivos, além de
conter ofertas e lançamentos exclusivos, bem como informações de classificação nas provas. O aplicativo contava com 115
mil usuários em 2018, passando para aproximadamente 196 mil usuários em 2019 e 212 mil usuários em 30 de junho de
2020. Como uma das medidas de enfrentamento e adaptação à pandemia do COVID-19, realizamos, ao final do terceiro
trimestre de 2020, uma série de inovações para manter a presença de nossa plataforma de wellness no dia-a-dia de nossos
clientes. Além dos serviços já oferecidos em nossa plataforma digital, lançamos o modelo online de aulas de diversas
atividades esportivas, tais como treinamento funcional, yoga e pilates, oferecidas por nossos professores parceiros,
integrando as TF Experiences às novas necessidades de nosso público alvo e oferecendo, ainda, novos modelos de atuação
digital para os professores. Com mais de 600 treinadores do Brasil cadastrados, desenvolvemos um hub de aulas online por
meio da Campanha “Continue em Movimento”, oferecendo aulas gratuitas diárias de diversas modalidades, trazendo a
proposta de plataforma de wellness para as casas de nossos clientes. Com uma média de 163 participantes por aula, foram
realizadas aproximadamente 370 aulas para mais de 60 mil participantes inscritos entre 26 de março e 30 de junho de 2020.
A campanha possui nota NPS 91. Ainda, a Companhia está desenvolvendo em conjunto com franqueados parceiros nova
funcionalidade para o aplicativo TFSports, que passará a realizar também a intermediação entre professores parceiros e
clientes, atuando no cadastramento, promoção e divulgação de profissionais. Para desenvolvimento dessa ferramenta, foi
aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 5 de agosto de 2020 uma bonificação em
dinheiro equivalente a até 20% dos ganhos auferidos a ser oferecidos aos franqueados e outros parceiros que participaram
no desenvolvimento da ferramenta Personal Trainer do aplicativo, em caso de evento de liquidez.

O TFSports é uma importante ferramenta para conectar nossos usuários a eventos oferecidos por nós ou por nossos
parceiros, incentivando a integração de canais uma vez que o Kit das corridas e experiências são retirados em lojas prédeterminadas, gerando maior fluxo de clientes e vendas. No gráfico abaixo apresentamos a evolução da base de usuários da
plataforma dos eventos e experiências:

Em linha com nossa missão, promovemos experiências que envolvem homens, mulheres e crianças, resultando em um
maior engajamento de nossos clientes, o que se traduz em maiores vendas. De acordo com nossos dados internos, clientes
que participam de nossas experiências tendem a realizar compras em valores cerca de 34% superiores aos demais clientes,
conforme apurado nos exercícios de 2018 e 2019.
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Rede de lojas físicas e mídias sociais integradas a uma plataforma omni-canal robusta
Em 30 de junho de 2020, tínhamos 234 lojas físicas, considerando o e-commerce, em 24 estados brasileiros, estando
presentes em todas as regiões do Brasil e em 94 cidades. Além do e-commerce, possuímos 147 lojas físicas em shopping
centers, 42 lojas físicas localizadas na rua, 8 lojas localizadas em outlets, além de 7 lojas em aeroportos e 29 lojas instaladas
dentro de academias, nas quais há grande frequência de nosso público-alvo.
Nós alavancamos nossa rede de lojas físicas com soluções digitais, oferecendo aos nossos clientes uma operação com
delivery nacional integrado à plataforma omni-canal e uma experiência de compra completa, contando, para isso, com
quatro grupos de franqueadores participando no grupo de trabalho voltado para a criação dessas iniciativas. Dentre as
iniciativas do Grupo Track & Field, destacamos:
•

Compre online e troque na loja: com início em 2019, permite que clientes façam suas compras online e realizem
possíveis trocas na nossa rede de lojas físicas, tanto próprias quanto franquias;

•

Vitrine Infinita (TF@Home): com início em 2017 em 27 lojas próprias e em 2019 como projeto piloto em 12
franquias, essa solução garante que os clientes realizem suas compras em lojas físicas e recebam seus pedidos em
casa;

•

Aplicativo Track&Field: disponível desde 2019 e em constante aprimoramento, nosso aplicativo permite que nossos
clientes realizem compras de maneira mais prática e dinâmica;

•

Compre online e retire na loja: disponível a partir de agosto de 2020 como projeto piloto, possibilita que a loja
utilize seu próprio estoque para entregar em poucas horas compras feitas através do e-commerce;

•

Aplicativo TFSports: ferramenta para conectar nossos usuários a eventos oferecidos por nós ou por nossos
parceiros, inclusive franqueados, com a retirada do kit de corridas e experiências que ocorre em determinadas lojas da
nossa rede, proporcionando um aumento dse fluxo de clientes significativo; e

•

Ship-From-Store: disponível a partir de agosto de 2020 como projeto piloto, possibilita a compra no e-commerce e o
envio para o cliente da loja mais próxima, permitindo agilidade na entrega, um operacional logístico otimizado e a
utilização de nossas lojas como estoques.

Possuímos, ainda, uma grande presença nas mídias sociais, contando com mais de 798 mil seguidores de nossos perfis em
redes sociais3, com aproximadamente 355 mil seguidores apenas no Instagram em agosto de 2020. Passando a explorar
nossas habilidades no e-commerce começamos a utilizar novos canais, como o aplicativo do Whatsapp, fazendo uma
integração de on e offline que nos permite levar nossas vitrines aos nossos clientes de forma ágil inovadora. Pela
ferramenta, os vendedores das nossas lojas físicas interagem com os clientes por meio do aplicativo WhatsApp, permitindo
que, nas vendas dos produtos, todos os vendedores das lojas passassem a ser considerados digitais ativos, continuando as
vendas dos nossos produtos durante a quarentena. O gráfico abaixo demonstra a evolução do NPS da Companhia em
virtude das novas ferramentas utilizadas descritas acima.

3

Inclui Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, Linkedin e T&F Blog (usuários ativos) em fevereiro de 2020.
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Tais plataformas de mídia digital permitem, além da maior interação com o público-alvo, a conexão entre a marca e
consumidor, o enriquecimento da plataforma omni-canal e a maior visibilidade para a divulgação de nossas experiências,
como por meio de influenciadores digitais e eventos na rede social Facebook. No período de seis meses findo em 30 de
junho de 2020, 25,7% de nossas vendas foram influenciadas digitalmente, o que demonstra o retorno expressivo do
investimento no processo de digitalização de nosso negócio e marketing, bem como uma evolução com relação ao
observado em janeiro de 2020, conforme demonstrado pelo gráfico abaixo.

Acreditamos que a nossa plataforma omni-canal possui ainda grande potencial de crescimento, engajando nosso consumidor
em todos os canais disponibilizados. Nosso e- commerce representou aproximadamente 16,2% do nosso sell out no período
de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, comparado a 3,3% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, sendo o restante do nosso sell out representado pelas vendas em nossas lojas físicas. Aproveitamos a necessidade
apresentada em decorrência do fechamento de nossas lojas físicas devido à pandemia do COVID-19 no primeiro semestre
de 2020 para alavancar o projeto de omicanalidade incentivando, a utilização dos canais digitais para a comunicação e
relacionamento com os clientes.
De acordo com nossos dados internos, o cliente omini-canal, que consome através dos canais físico e online, consome 3x
mais que o cliente exclusivo do canal físico e 6x mais que o cliente exclusivo do e-commerce.
Nossas Vantagens Competitivas
Acreditamos que as seguintes vantagens competitivas nos diferenciam dos concorrentes e contribuem para nosso sucesso:

Plataforma (ecossistema) de Wellness
Além dos serviços já oferecidos pela nossa plataforma TF Sports, planejamos escalar a utilização da sua plataforma digital
com o objetivo de engajar um número cada vez maior de franqueados, treinadores e atletas dentro do ecossistema wellness
nos próximos anos. Desse modo, buscamos impulsionar o tráfego online na plataforma proprietária através do aumento da
oferta de eventos por parte dos treinadores e franqueados, além da possibilidade de interação entre todas as partes
envolvidas no ecossistema. Possuímos o objetivo de explorar ainda mais serviços relacionados a plataforma no futuro, uma
vez que se trata de um modelo de negócios escalável e que contribuirá com a estratégia de alçar a Companhia cada vez
mais ao status de uma plataforma de bem-estar.

Marca reconhecida e de grande potencial de exploração
Nossa marca, a Track & Field, está há mais de 30 anos na vanguarda do varejo de vestuário esportivo e experiências
esportivas. Em 2019, possuíamos um reconhecimento (brand awareness) de 69%, conforme pesquisa interna realizada.
Nossa marca, referência em estilo de vida ativo e saudável, é um exemplo de lealdade de nossos clientes, de sua relação de
longo prazo conosco e seu engajamento no ecossistema.
Em 2019, iniciamos um projeto de branding com renomada consultoria de marca visando a construção de uma estratégia
que aumente ainda mais o nosso awareness (reconhecimento pelos consumidores) e reforce a nossa missão de conectar
pessoas a um estilo de vida ativo e saudável.
O nosso objetivo principal é evoluir de uma marca focada em produtos e experiências esportivas para uma plataforma de
estilo de vida ativo e saudável, que plugada ao nosso ecossistema (canais, eventos, produtos e serviços), alavanquem e
consolidem esse novo conceito.
Acreditamos que a pandemia, ocasionada em 2020, acelerou a transformação digital da Companhia, ampliando a capacidade
de atuação da marca em um mercado em transformação, seja através de produtos alinhados aos novos hábitos do
consumidor, seja através de experiências promovidas diariamente de forma online e gratuita, trazendo o conceito de
plataforma de wellness para os mais diversos ambientes do consumidor.
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Utilização de um modelo de negócios de franquia diferenciado
Em 2011, optamos pelo investimento em um modelo que é composto predominantemente por lojas franqueadas, as quais
representavam, em 30 de junho de 2020, 84% do número total de lojas e que geraram, no período de seis meses findo em
30 de junho de 2020, um sell out de R$ 74,6 milhões, resultando para a Companhia em uma receita bruta de R$ 35,9
milhões.
Uma das vantagens competitivas apresentada por nosso modelo de negócios é o relacionamento diferenciado que
estabelecemos com nossos franqueados onde cobramos os royalties apenas no momento em que produtos são vendidos ao
consumidor final, de forma a evitar possíveis perdas de estoques, bem como estabelecer com nossos franqueados uma
relação de parceria efetiva.
O suporte para nossos franqueados começa antes do momento da abertura de sua loja, auxiliando na negociação de
aluguéis, orientando em frentes como abertura de empresa e CNPJ, elaborando projeto de arquitetura (layout interno e
externo), acompanhando a montagem da loja (organização de estoque, TI, visual merchandising) e orientando a
contratação e treinamento de funcionários. Fornecemos ao longo do nosso relacionamento treinamentos adicionais, suporte
de RH e back-office (sistemas são 100% integrados), supervisionamos em tempo real sua performance.
Nossa estrutura de suporte aos franqueados foi fortalecida por meio de uma série de medidas adotadas no enfrentamento à
pandemia do COVID-19, colocando o franqueado em posição central do nosso plano de reação. Como forma de manter a
parceria destes relacionamentos, atuamos na intermediação de negociações realizadas com shopping centers buscando
alternativas que auxiliassem os franqueados durante o período no qual as lojas físicas foram fechadas, além de oferecer
planos de postergação dos títulos dos franqueados e desenvolver medidas que garantissem sua rentabilidade e margem de
lucro. Além disso, aceleramos o desenvolvimento e implementação de ferramentas digitais de comunicação com clientes e
geração de leads de venda entre os franqueados e seus clientes, utilizando a base de dados central (CRM), e formas de
remuneração aos franqueados baseada nas vendas do nosso e-commerce.
Centralizamos as criações das campanhas publicitárias e coordenamos o marketing regional das franquias, acompanhando
as redes sociais e demais utilizações da marca Track&Field pelos franqueados.
Investimos, ainda, na manutenção dos contratos de franquia já existentes, priorizando nossos franqueados no momento de
abertura de novas lojas. Dessa forma, em 30 de junho de 2020, nossos principais cinco grupos de franqueados eram os
detentores de 53 lojas, representando 27% do número total de nossas lojas físicas, o que permite que o know-how da
operação de lojas padrão seja mantido e aperfeiçoado.
Nossos parceiros de franquias representam ainda forte influência e possuem o conhecimento local necessário para adaptar
nosso modelo padrão de operação às particularidades regionais. Os franqueados, que se tornam “embaixadores” da nossa
marca em suas respectivas localidades, utilizam seus relacionamentos e expertise local para a realização de experiências por
conta própria, o que contribui fortemente com nosso plano de negócios. Nossa presença nacional por meio de nosso modelo
de franquias possibilitou que aprendêssemos sobre as particularidades de cada região, abordando as necessidades de moda
e experiências específicas de cada uma.

Processo assertivo de desenvolvimento de produtos
Atribuímos nossa habilidade de desenvolver produtos e serviços superiores a uma série de fatores, incluindo, foco no cliente
no processo de criação e design de nossos artigos esportivos, parcerias com fornecedores estratégicos, constante e imediato
feedback de nossos franqueados e clientes, especialmente por meio de nossa grande presença nas mídias sociais.
Todo nosso processo de produção e desenvolvimento é altamente orientado por dados, clientes, tecnologia, tendências de
moda e inovação. Nossos produtos lançados são testados, buscando garantir qualidade, conforto e excelência, para uma
maior assertividade.

Cadeia de Suprimentos: Mantemos constante foco em eficiência e rentabilidade para nossa cadeia de suprimentos.
Utilizamos sistemas avançados de data analytics para suportar o processo de planejamento de produção e distribuição de
produtos para todos os canais. Todas as previsões para a distribuição de produtos são feitas com base em uma ferramenta
proprietária customizada para o nosso negócio.
Estratégia de Produto: De modo a otimizar a assertividade de coleções, maximizar rentabilidade e satisfazer nossos
consumidores, estruturamos nossa estratégia de produtos dividida em 4 principais focos: (i) TREND: produtos
inovadores/disruptivos, com demanda desconhecida, (ii) COLEÇÕES CÁPSULA: pelo menos 40 lançamentos anuais, produtos
novos/a serem testados, (iii) COLEÇÃO: produtos já testados e com boa performance de vendas utilizando cores e estampas
da coleção em questão (verão ou inverno), e (iv) NOOS (never out of stock): produtos de alta performance de vendas
independente da coleção.
Dessa forma, a Companhia possui um alto volume de produção recorrente, maximizando interação com fornecedores,
mantendo um volume significativo de produtos tecnológicos, inovadores e de alta qualidade, mas ainda com baixo risco de
mark-down e garantia de preço cheio.

Fundadores atuantes e talentos engajados trabalhando com uma equipe de administradores profissional e
experiente
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Nossos três Sócios-Fundadores, com mais de 30 anos de experiência no mercado do varejo esportivo, estão ativamente
presentes na rotina diária da Companhia, atuando como membros do nosso Conselho de Administração e compondo os
comitês de Estratégia e Inovação, de Sustentabilidade e de Varejo. O Comitê de Estratégia e Inovação tem como principal
atribuição assessoria na definição da estratégia, das metas e objetivos da Companhia, zelando pela preservação dos
princípios, dos valores e identidade da marca Track&Field, enquanto o Comitê de Sustentabilidade, que não se trata de um
Comitê formalmente instituído, tem como principal atribuição o monitoramento e definição de estratégias, metas e objetivos
de longo prazo para que a Companhia siga com as melhores práticas e iniciativas alinhadas aos padrões ESG . O Comitê de
Varejo, por sua vez, atua de forma a assessorar o Conselho de Administração da Companhia na análise e identificação de
oportunidades comerciais, bem como apoio na definição da estratégia de vendas e varejo da Companhia.
A atuação dos Sócios-Fundadores é apoiada por uma Diretoria Executiva composta por profissionais com vasta experiência e
conhecimento do setor varejista brasileiro, ampliando a visão corporativa empreendedora da Companhia. A experiência e o
engajamento de nossa administração são elementos cruciais para a expansão e estratégia de nossos negócios, estando
comprometida com a missão de integrar nosso core business, tecnologia e experiências a fim de promover uma plataforma
que propicie aos nossos clientes um estilo de vida mais ativo e saudável em diversos âmbitos de suas vidas pessoais.
O engajamento da nossa administração mostrou-se ainda mais evidente na atual pandemia do COVID-19, protagonizando os
planos de ação desenvolvidos tanto pelo comitê de gestão de crise quanto pelo comitê de retomada. Com uma presença
forte e integrada, a rápida atuação de nossos executivos e administradores permitiu a transformação de uma possível crise,
ocasionada pela pandemia em 2020, em oportunidade. Por meio de uma atuação dinâmica e ágil, vislumbrando medidas de
prevenção dos impactos negativos da pandemia, fomos capazes de realizar renegociações com nossos principais parceiros
comerciais e garantir estabilidade econômica mesmo com o fechamento repentino de nossas lojas, além de acelerar ações
voltadas a inovação do nosso modelo de negócios com o desenvolvimento de iniciativas tecnológicas e a maximização da
omnicanalidade, cujos projetos já apresentaram retorno nas vendas de e-commerce realizadas no período.
Nossa Estratégia
Nosso objetivo a longo prazo é fortalecer e aumentar o reconhecimento da nossa marca (brand awareness), não só como
protagonista no setor de varejo de artigos esportivos, mas como uma plataforma líder na propagação de um estilo de vida
ativo e saudável. Trabalhamos através do nosso ecossistema para atingir esse objetivo.
Buscamos, ainda, por meio da maior integração tecnológica com nosso modelo operacional, a fidelização do público que
participa de nossas experiências, para que se envolvam em uma experiência completa T&F e tornem-se também clientes
cativos de nossa marca.
Pretendemos ainda aumentar a participação de nossas vendas na categoria de calçados esportivos e vislumbramos também
grandes oportunidades de continuar aumentando o engajamento de todos os públicos, através do desenvolvimento da nossa
Plataforma TF Sports e do ecossistema de wellness.

Investir no aumento do reconhecimento da marca e na expansão regional inteligente
Continuamos fortalecendo nossa marca por meio de uma combinação de entrega de peças de qualidade e estilo funcional e
moderno, bem como pela oferta cada vez maior de experiências Track&Field no âmbito do nosso circuito de corridas de rua
e outros eventos esportivos diversos que temos promovido.
Com o aumento do reconhecimento e o fortalecimento da nossa marca nas demais regiões do Brasil, também visualizamos
oportunidades de abrir novas lojas físicas no país, tanto em nosso modelo utilizado para as lojas de rua em locais estratégicos, com
alto tráfego de pedestres, quanto em shopping centers e academias, onde temos acesso ao nosso público- alvo e alinhamento com
nossa missão de se inserir na vida de consumidores que valorizam um estilo de vida ativo e saudável.
Acreditamos que nossa longa história com operadores de shopping centers, junto com nossa vasta experiência em abrir lojas
físicas e nossa abrangência nacional, pode contribuir para negócios em novos centros comerciais em localizações
estratégicas de maneira eficiente. Ainda, acreditamos que a expansão regional será fortalecida por nosso modelo de negócio
de franquias, com relação a oportunidades de expansão que em nossa visão possam ser melhor aproveitadas por meio de
franqueados, e não de lojas próprias, tendo em vista que já possuímos parceiros em diversas regiões do Brasil capazes de
inaugurar e operar novas lojas, que sejam embaixadores da cultura Track&Field.

Desenvolver a Plataforma TF Sports e o Ecossistema de Wellness
Buscamos constantemente implementar iniciativas visando a melhoria da experiência dos consumidores, tendo como
objetivo criar produtos e experiências para os nossos clientes que sejam associados ao conceito de bem-estar (wellness).
Isso inclui a estruturação e a coordenação de nossas experiências, a constante melhoria em nossas plataformas e mídias
digitais e o desenvolvimento de novas tecnologias avançadas que propiciem ao consumidor experiências mais práticas e
vantajosas.
Nessa linha, pretendemos desenvolver uma plataforma que englobe diferentes serviços relacionados à busca do bem-estar,
auxiliando e conectando pessoas que estejam em busca de um estilo de vida ativo e saudável, através de nossos produtos e
serviços oferecidos em uma única plataforma.
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Além disso, possuímos uma ampla gama de informações e oportunidades apresentadas por meio da utilização atual de
nossas tecnologias, e pretendemos coordená-las de forma mais organizada para que estas gerem resultados em nosso nível
de vendas e utilização de serviços. Possuímos profissionais de vendas, atendimento e parceiros de realização das
experiências altamente qualificados e influentes, focados no desenvolvimento de relacionamentos que fidelizem nossos
clientes por meio da implantação e do desenvolvimento do nosso omni-canal.
Com todas essas iniciativas, acreditamos ter a oportunidade de desenvolver uma única plataforma de serviços aos nossos clientes,
na qual pretendemos agregar serviços que irão conectar ainda mais os nossos clientes a um estilo de vida ativo e saudável.

Desenvolver ainda mais as operações de planejamento, eficiência produtiva e distribuição efetiva
Focamos na constante melhoria de nossas operações de negócios por meio de novos sistemas, processos mais eficazes de
pedidos e distribuição, buscando trazer agilidade e flexibilidade para impulsionar nosso crescimento. Isso inclui obter maior
eficiência em nossa cadeia de suprimentos e relacionamento com fornecedores.
Desenvolvemos uma estrutura para nosso processo de produção e distribuição que visa garantir o fornecimento adequado
de produtos e custos favoráveis, por meio do fracionamento na reposição, utilização de estoque integrado e garantia ao
atendimento do omni-canal. A frequência de abastecimento de lojas é feita semanalmente e por meio da utilização de
transportadoras terceirizadas, fazendo com que as novas tendências estejam rapidamente disponíveis aos consumidores.

Parcerias alinhadas com a Missão
Realizamos parcerias com empresas alinhadas à nossa missão de conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável.
Assim, por meio da nossa associação com marcas selecionadas, buscamos garantir aos nossos clientes uma experiência
completa, tanto por meio da prática esportiva, quanto em seu vestuário, alimentação e cotidiano. Dentre nossos projetos de
parceria, possuímos inúmeros produtos que se relacionam ao segmento de wellness, passando por produtos alimentícios,
eletrônicos e até serviços, além da parceria com uma agência de viagens que oferece, em conjunto com a Track&Field,
roteiros de viagem que envolvam a prática esportiva em diversas localidades no Brasil e no exterior para os nossos clientes
através do nosso canal TF Trips. Com o crescimento constante do segmento de wellness, pretendemos continuar a firmar
parcerias que acrescentem valor às experiências de nossos clientes.
A Companhia realizou em 2003 uma de suas parcerias mais marcantes com a marca Volkswagen, por meio do lançamento
do modelo Parati Track & Field, que demonstrou o potencial de crescimento da marca à época.
Nós acreditamos que a realização de experiências, integradas à utilização de nosso ecossistema e força da nossa marca,
captura a atenção de inúmeras empresas acerca de oportunidades de parcerias e licenciamentos, tendo em vista o grande
público que é envolvido na realização de nossos esforços.
Nossa estrutura societária
A Track&Field foi criada em 1988 pelos amigos Beto, Fred e Ricardo e desde então nunca parou de se reinventar. Abriu
lojas, adotou o modelo de franquias e passou a ser uma referência em wellness.
Como não poderia deixar de ser, com a intenção de fortalecer sua marca, cultura, espírito inovador e, ao mesmo tempo,
proteger os interesses de longo prazo de todos os nossos stakeholders, possuímos uma estrutura de acionária diferenciada e
inspirada no modelo do “supervoting stock”, amplamente utilizado no mercado de capitais norte-americano: nosso Estatuto
Social prevê que cada ação, ordinária ou preferencial, detém um voto em todas as deliberações da assembleia geral, porém
as nossas ações preferenciais um direito econômico 10 vezes maior que o direito econômico das nossas ações ordinárias.
Isso permite à nossa Companhia emitir um décimo da quantidade de ações preferenciais do que seria necessário para que
os investidores tenham direito ao valor econômico correspondente a 10 ações ordinárias. Assim, nossos três acionistas
fundadores que detêm atualmente a totalidade das ações ordinárias, podem manter o poder de controle da Companhia com
um percentual dos direitos econômicos substancialmente menor do que seria exigido se houvesse uma única espécie de
ação. Nosso Estatuto Social possui uma regra, conhecida no jargão de mercado como sunset provision, que prevê que as
ações preferenciais serão automaticamente convertidas em ações ordinárias, na proporção de 10 ações ordinárias para cada
ação preferencial, se e quando a porcentagem de participação nos dividendos representada pelo número total de ações
ordinárias emitidas pela Companhia, excluídas as ações em tesouraria, for inferior a 10%.
Essa estrutura diferenciada visa preservar uma de nossas vantagens competitivas, que é a permanência dos nossos três
acionistas fundadores como controladores da Companhia, zelando pela preservação dos princípios, dos valores e identidade
da marca Track&Field e da empresa por eles fundada e administrada com sucesso ao longo de sua trajetória vencedora.
Ainda, foi criado estatutariamente o Comitê de Estratégia e Inovação, formado pelos fundadores com a função de analisar e
fornecer aconselhamento e opinião ao Conselho de Administração quanto à estratégia e à definição de metas e objetivos da
Companhia, de forma a assegurar seus objetivos estratégicos.
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Assim, tendo em vista a existência de duas espécies de ações, nossas ações preferenciais serão listadas no Nível 2 de
Governança Corporativa da B3. Todavia, para assegurar os melhores padrões de governança à Track&Field, comprometemonos perante a B3 a adotar as principais práticas diferenciadas de governança corporativa previstas no Regulamento do Novo
Mercado da B3. As exigências do Regulamento do Novo Mercado estão incorporadas em nosso Estatuto Social, em
substituição a determinadas regras do Nível 2 para os quais obtivemos dispensas em 7 de agosto de 2020, em função de
nosso compromisso voluntário de aderir às regras do segmento de listagem com o mais alto nível de governança corporativa
da B3, com exceção da regra que prevê que capital seja divido exclusivamente em ações ordinárias. Adicionalmente, a B3
concedeu à Companhia um tratamento excepcional, nos termos do item 14.4 do Regulamento do Nível 2, para que o
Percentual Mínimo de Ações em Circulação possa ser computado com base apenas nas ações preferenciais – única espécie
de ações a ser admitida à negociação –, sob a condição de que o Percentual Mínimo de Ações em Circulação seja superior a
50% da referida espécie de ações da Companhia. A dispensa também é condicionada à adoção e manutenção pela
Companhia de determinadas práticas de governança corporativas já adotadas pela Companhia. A Companhia esclarece que
o não atendimento das condições estabelecidas na concessão da referida dispensa acarretará a revogação da dispensa
concedida, sujeito às sanções previstas no Regulamento do Nível 2.
Para maiores informações sobre o risco decorrente da assimetria entre os direitos políticos e econômicos entre as ações
ordinárias e preferenciais de emissão da nossa Companhia, vide o fator de risco “Nossos acionistas controladores detêm

100% de nossas ações ordinárias, detendo controle sobre todas as matérias sujeitas à aprovação acionária. O controle e
poder de voto detido por nossos acionistas controladores limita nossa influência sobre matérias societárias“, item 4.1 do
Formulário de Referência.

Eventos Recentes – Impactos da Pandemia do COVID-19 em Nossas Atividades
Estamos enfrentando um período de incertezas relacionado ao impacto contínuo da pandemia do coronavírus (COVID-19)
sobre as nossas vendas, cadeia de logística e a realização de eventos e experiências esportivas. A pandemia da COVID-19 e
as medidas de distanciamento social tomadas a partir de março de 2020 em todo o território nacional como forma de conter
a disseminação da COVID-19 afetaram e continuam a afetar os nossos negócios, número de vendas, condição financeira,
resultados das operações e os nossos fluxos de caixa. Como forma de diminuir os impactos da COVID-19 em nossas
operações, adotamos uma série de medidas administrativas e operacionais envolvendo nossos colaboradores, clientes,
fornecedores e franqueados. Para mais informações sobre essas medidas, vide item 10.9 do Formulário de Referência.
Os efeitos provocados pela pandemia impactaram adversamente em maior grau as nossas operações entre a partir do mês
de março de 2020, devido ao fechamento de nossas lojas, e os impactos continuam sendo verificados na data do Formulário
de Referência. Por essa razão, os impactos financeiros da pandemia da COVID-19 ainda não estão devidamente
dimensionados em nossas demonstrações financeiras e no Formulário de Referência.
Na data do Formulário de Referência, não é possível assegurar plenamente os impactos decorrentes da COVID-19. Contudo,
temos conhecimento de que os impactos da pandemia continuam e poderão continuar a afetar negativamente nossos
negócios, condição financeira, resultados operacionais, liquidez e fluxos de caixa. Para mais informações sobre os impactos
da pandemia da COVID-19, vide itens 4.1, 10.1. 10.2, 10.8 e 10.9 do Formulário de Referência.
Principais fatores de risco relativos à Companhia

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do
coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos
negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar
em efeitos adversos relevantes em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos
de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas nossas operações. Historicamente, algumas
epidemias e surtos regionais ou globais, como a provocada pelo zika vírus, a provocada pelo vírus ebola, pelo vírus H5N5
(popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como
gripe suína), a síndrome respiratória do oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram
determinados setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram. Em 11 março de 2020, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia do COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Na
prática, a declaração significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos
continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.
A pandemia da COVID-19 afetou negativamente a economia global, interrompeu os gastos dos consumidores e as cadeias
de suprimento globais, e criou uma significativa volatilidade e impacto nos mercados financeiros. Em 31 de maio de 2020, o
Brasil era considerado um dos centros da pandemia global em número de casos e óbitos. Acreditamos que a pandemia da
COVID- 19 terá um impacto adverso relevante sobre os nossos negócios e desempenho financeiro. O alcance do impacto da
pandemia da COVID-19 sobre os nossos negócios e desempenho financeiro, inclusive a nossa capacidade de executar
nossas estratégias de curto e longo prazos e implantar iniciativas no período esperado dependerá de desdobramentos
futuros, inclusive a duração e gravidade da pandemia, especialmente no Brasil, o que é incerto e não pode ser previsto.
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Em função da pandemia da COVID-19, e em resposta às normas ou recomendações editadas pelas autoridades
governamentais, bem como das decisões que tomamos, a maior parte das nossas lojas próprias e franqueadas, e a
totalidade das fábricas foram obrigadas a fechar ou a operar em horário reduzido devido aos esforços para impedir ou
retardar a propagação da COVID-19. Dentre as nossas 234 lojas, 154 estão localizadas em aeroportos e shopping centers, e
100% delas tiveram que fechar ou ficaram sujeitos a restrições operacionais em função da pandemia da COVID-19 e até 30
de junho de 2020, a maior parte das lojas haviam sido reabertas. Caso a pandemia da COVID-19 se agrave ou uma segunda
onda da doença se dissemine globalmente ou pelo Brasil, podemos enfrentar por mais tempo a obrigação de fechamento de
lojas e/ou outras restrições operacionais com relação a algumas ou todas as suas lojas e centro de distribuição, incluindo as
lojas localizadas em aeroportos e shopping centers, por períodos prolongados de tempo devido a, entre outros fatores,
normas governamentais, que se encontram em constante mutação, inclusive diretivas de saúde pública, políticas de
quarentena, medidas de distanciamento social ou até mesmo um lockdown. Assim, acreditamos que os nossos resultados
financeiros serão afetados de forma adversa e relevante em decorrência da pandemia da COVID- 19.
Além disso, o receio dos consumidores de adoecerem poderá persistir, mesmo após a abertura de nossas lojas próprias e
franqueadas, o que poderá afetar adversamente o tráfego de clientes nas lojas. O gasto dos consumidores também poderá ser
afetado negativamente pelas condições gerais macroeconômicas e pela confiança do consumidor, inclusive os impactos de qualquer
recessão, resultante da pandemia da COVID-19. Isso pode afetar negativamente as vendas nas nossas lojas e em nossa plataforma
omnichannel. Qualquer redução significativa no número e no gasto de consumidores nas lojas devido à pandemia da COVID-19, e
qualquer diminuição no gasto em nossas lojas ou e-commerce devido à diminuição da confiança e de gastos do consumidor após a
pandemia resultaria em perda de receita, afetando a nossa lucratividade e capacidade de geração de caixa.
A pandemia da COVID-19 também pode impactar a nossa cadeia de suprimentos, se as fábricas que produzem as matérias
primas dos produtos que comercializamos, o nosso centro de distribuição, ou as operações dos nossos prestadores de
serviços de logística forem interrompidas, encerradas temporariamente, enfrentarem falta de funcionários ou sofrerem os
efeitos de uma segunda onda de disseminação da COVID-19. Também pode haver interrupções ou atrasos em entregas e
impactos negativos na precificação de determinados componentes dos nossos produtos.
Em função da pandemia da COVID-19, tendo em vista as normas e orientações governamentais, também fechamos nossos
escritórios administrativos e outras instalações, adotando uma política de teletrabalho para nossos funcionários
administrativos. Essa política pode afetar negativamente a produtividade e causar outras interrupções nos nossos negócios.
Se nossos negócios não gerarem fluxos de caixa operacionais suficientes, ou outros recursos não estiverem disponíveis para
nós por meio de empréstimos através das linhas de crédito ou de outras fontes, podemos não conseguir cobrir nossas
despesas, investir no crescimento do nosso negócio, responder aos desafios competitivos ou atender outras necessidades de
liquidez e capital, o que pode prejudicar nossos negócios. Os nossos custos com seguro também podem aumentar
substancialmente no futuro para cobrir os custos que as seguradoras poderão vir a incorrer em função dessa pandemia.
Além disso, o fechamento de nossas lojas, de muitos aeroportos e shopping centers onde possuímos lojas e as normas
federais, estaduais e municipais relacionadas à pandemia da COVID-19, podem nos expor a riscos jurídicos, reputacionais e
financeiros em relação a nossos contratos de locação, como pagamento de multas por rescisão antecipada. Não há garantia
de que, após a pandemia da COVID-19, conseguiremos retomar as operações em nossas lojas nos atuais termos dos
contratos de locação em vigor, ou se sequer conseguiremos fazê- lo. Caso não sejamos capazes de arcar com os
pagamentos dos aluguéis de nossas lojas, centro de distribuição e imóveis administrativos, isso será considerado
inadimplemento contratual, capaz de ensejar a rescisão antecipada do contrato de locação, afetando, desta forma, a
continuidade de nossa ocupação no eventual imóvel.
O impacto da COVID-19 também impossibilita a realização de nossos eventos e experiências. Dessa forma, o prolongamento
das medidas governamentais sobre restrição de circulação e aglomerações pode impactar de forma adversa a possibilidade
de realizarmos nossos eventos esportivos.
O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre nossos negócios e resultados operacionais depende de
desdobramentos futuros, que são incertos e imprevisíveis, inclusive a duração e a disseminação da pandemia, especialmente
no Brasil, seu impacto sobre os mercados de capitais e financeiro e qualquer nova informação que possa surgir sobre a
gravidade do vírus, sua disseminação para outras regiões, bem como as ações tomadas para contê-la, entre outras. No atual
momento, não podemos estimar de forma razoável o alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os nossos
negócios e resultados operacionais. Além disso, os efeitos da pandemia da COVID-19 poderão exacerbar os efeitos de outros
fatores de risco divulgados no Formulário de Referência.

Nossa proposta comercial está sujeita a riscos de gerenciamento de estoque, de variações climáticas e de
mudanças nas preferências dos consumidores e tendências de moda.
Estamos sujeitos a vários riscos relacionados à reposição e otimização de estoque. Por exemplo, estamos sujeitos a riscos
relacionados à sazonalidade, lançamento de novos produtos, mudanças rápidas nos ciclos e preços de produtos, produtos
defeituosos, mudanças na demanda do consumidor e nos padrões de gastos, entre outros fatores. A demanda por nossos
produtos pode mudar significativamente entre o momento da compra de nossos fornecedores e a venda para nossos
clientes de varejo, o que pode reduzir nossa capacidade de vender nossos produtos mantidos em estoque.
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Não podemos fornecer qualquer garantia de que selecionaremos corretamente novos produtos a serem fabricados ou
importados ou que nossa estimativa inicial da demanda de qualquer produto será mantida ou precisa. Certos produtos que
compramos podem exigir prazos de entrega mais longos e nossos fornecedores podem não aceitar devoluções ou trocas
desses produtos. Por fim, podemos não conseguir vender nossos produtos em quantidades suficientes ou durante os
períodos de pico de vendas, o que causaria ineficiência em nosso volume de estoque. A ocorrência de qualquer um dos
fatores acima pode afetar adversamente nossos resultados operacionais.
Períodos prolongados de temperaturas mais altas durante o inverno ou mais frias durante o verão podem deixar uma parte
do nosso inventário incompatível com tais condições inesperadas. Desta forma, períodos de clima alterado podem nos levar
a vender o excesso de nossos estoques a preços descontados, reduzindo nossas margens, o que pode ter um efeito material
negativo. Isso pode ser mais significativo nos casos de coleções de inverno, que têm preços médios mais altos.
Adicionalmente, para nos prepararmos para temporadas de compras, devemos comprar e estocar uma quantidade de estoque
maior do que a que temos em outras épocas do ano e contratar pessoal temporário para nossas lojas e nosso centro de distribuição
(“CD”), já que a demanda cresce significativamente. Qualquer redução não planejada (por exemplo, devido à duração e ao impacto
contínuos e desconhecidos da pandemia da COVID-19 sobre o fornecimento de estoque e demanda dos nossos consumidores) ou
apropriação da demanda por nossos produtos durante este período de pico de compras - ou mesmo o número de funcionários
temporários contratados - pode nos obrigar a vender o estoque excedente a um preço substancialmente mais baixo, o que afetaria
negativamente nossos resultados operacionais e condição financeira. Tais flutuações em nossos resultados operacionais e condição
financeira podem afetar o valor de mercado de nossas ações ordinárias.
Nossos produtos devem apelar para uma base de clientes cujas preferências não podem ser previstas com precisão e estão sujeitas
a mudanças rápidas, o que pode afetar nossos resultados adversamente. Não podemos garantir que não haverá alteração do hábito
dos nossos consumidores em razão de fatores como limitações ou restrição de circulação de pessoas como o provocado em razão
da pandemia do COVID-19. Além disso, caso haja alteração de hábito, não podemos garantir que seremos eficientes e ágeis na
adaptação ao atendimento desses novos hábitos. Para maiores informações acerca dos impactos causados nas operações da
Companhia pelo COVID-19, bem como as medidas por ela tomadas, vide fator de risco “A extensão da pandemia declarada pela

Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a
forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e
imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e
fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.”, bem como o disposto nos itens 7.1, 10.1,

10.2, 10.8 e 10.9 do Formulário de Referência.

Os resultados de nossa operação podem ser afetados adversamente pela sazonalidade das vendas de nossos
produtos.
Historicamente, as nossas vendas estão concentradas no último trimestre, principalmente por conta de datas comemorativas
como Black Friday e Natal. Qualquer variação inesperada da demanda para tais ocasiões poderá nos compelir a vender o
estoque excedente a preços significativamente inferiores àqueles inicialmente previstos e comumente praticados, o que
reduzirá nossas margens e, com isso, nos afetará adversamente e de forma relevante. Para mais informações sobre a
sazonalidade a que as nossas vendas estão sujeitas, vide item 7.3(d) do Formulário de Referência.
Além disso, com o objetivo de atender ao aumento de demanda durante o último trimestre do ano, incorremos em despesas
adicionais significativas, como a contratação temporária de equipes de loja para as lojas físicas. Caso a receita para este
período venha a ser abaixo da esperada, poderemos experimentar um impacto negativo desproporcional significativo em
nossos resultados operacionais e financeiros.

A impossibilidade de implementar com sucesso nossa estratégia de crescimento orgânico poderá nos afetar
adversamente.
Nossa capacidade de expansão depende de inúmeros fatores que estão fora de nosso controle, tais como disponibilidade de
materiais e estrutura a preços acessíveis, bem como a disponibilidade de mão de obra capaz de administrar nosso modelo
de lojas. Além disso, nossa capacidade de expansão poderá ser prejudicada se não formos capazes de identificar novas
localidades comerciais estrategicamente localizadas e adequadas para instalação de nossas novas lojas, ou caso os locais
disponíveis estejam acessíveis a preços maiores do que estamos dispostos a pagar, impossibilitando a abertura de novas
lojas. Além disso, as novas lojas poderão não alcançar o nível de receita e lucratividade no tempo estimado por nós, em
comparação ao apresentado por lojas abertas há mais tempo, tampouco podemos garantir que seremos capazes de
aprimorar os modelos de lojas físicas de acordo com as necessidades e comportamentos de consumo de nossos clientes.
Nossas novas lojas poderão afetar negativamente a lucratividade da Companhia, o que poderá impactar nossas atividades
pretendidas e nossos futuros resultados consolidados. Ademais, caso venhamos a expandir nossas operações para áreas
onde ainda não atuamos, poderemos enfrentar dificuldades relacionadas ao pouco conhecimento dessas novas regiões
geográficas e não ser bem- sucedidos em nossos investimentos.
Além disso, nossa estratégia de crescimento pode demandar uma expansão na capacidade de nosso CD, uma reorganização
de nosso CD ou o estabelecimento de novos CDs. Caso, por qualquer motivo, não consigamos encontrar locais adequados
para estabelecer novos CDs em novos mercados ou nos mercados em que atuamos, ou não consigamos integrar novos ou
expandir CDs ao nosso processo de controle de estoques de maneira eficaz, podemos não conseguir entregar estoques às
nossas lojas em tempo hábil, o que pode ter um efeito negativo para a Companhia.
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Neste sentido, não podemos assegurar que a nossa capacidade de gerenciamento de crescimento será bem-sucedida ou que
não interferirá adversamente na estrutura já existente. Caso não sejamos capazes de gerenciar o crescimento de forma
satisfatória, poderemos perder nossa posição no mercado, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre nossa
condição financeira, resultados operacionais e o valor de mercado dos valores mobiliários de nossa emissão.

Nós podemos enfrentar dificuldades em abrir novas lojas, e/ou ampliar a rede de franqueados, o que pode
adversamente afetar nossas vendas e resultados operacionais.
Um dos pilares da nossa estratégia de crescimento é a nossa capacidade de ampliar a rede de franqueados com sucesso e
inaugurar e operar lojas próprias. Essa capacidade pode ser afetada por inúmeros fatores que são alheios ao nosso controle,
tais como expansão de competidores e o consequente aumento da concorrência por pontos estratégicos de vendas e as
questões de mercado que podem afetar a demanda por nossos produtos como a confiança do consumidor, dentre outros.
Além disso, a abertura de novas lojas ou franquias pode não ser concluída ao custo e no momento que entendemos ser
apropriados. Dentre os fatores que podem impossibilitar ou prejudicar a abertura de novas lojas, a ampliação da rede de
franqueados estão a indisponibilidade de locais adequados, a dificuldade de negociação dos termos contratuais com custo de
ocupação dos imóveis adequados, a indisponibilidade de contratação ou treinamento de vendedores qualificados, o atraso
ou aumento nos custos associados à adequação do imóvel ao padrão Track&Field, que se não adequado pode vir a
enfraquecer a nossa marca, a dificuldade na obtenção de aprovações das autoridades governamentais aplicáveis (tais como
Juntas Comerciais, Prefeituras, Secretaria da Receita Estadual, dentre outros).
Nesse sentido, se nós não tivermos sucesso na abertura de novas lojas e/ou na expansão da rede de
franquias, os negócios, o resultado operacional e a nossa situação financeira poderão ser adversamente
impactados.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES DA OFERTA,
CONSULTORES E AUDITORES
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 nos seguintes endereços:
Companhia e Acionistas Vendedores
Track & Field Co S.A
Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, 8° e 9° andares, Edifício Juscelino Plaza
CEP 04543-121, São Paulo, de São Paulo
At.: Sr. Fernando Queiroz Tracanella
Tel.: +55 (11) 3048-1200
ri.tfco.com.br/
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, 14°
andar
04538-133, São Paulo
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
www.btgpactual.com

Bank of America Merrill Lynch Banco
Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400, 18°
andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br

Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3500, 1º, 2º,
3º, 4º e 5º andares
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata G. Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
www.itau.com.br

Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
2.041 e nº 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
www.santander.com.br

Auditores Independentes
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Av. Chucri Zaidan, 1240, 4º ao 12º andar
CEP 04709-111, São Paulo, SP
At.: Marcelo de Figueiredo Seixas
Tel.: +55 (11) 5186-1000
www.deloitte.com
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Consultor Legal Local dos
Coordenadores da Oferta

Consultor Legal Local da Companhia e dos
Acionistas Vendedores

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Junior e
Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447
01403-001, São Paulo, SP
At.: Sr. Jean Marcel Arakawa
Tel.: +55 (11) 3147-7600
www.mattosfilho.com.br

Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, n° 1.100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Henrique Lang / Guilherme Sampaio Monteiro
Tel.: +55 (11) 3247-8400
www.pinheironeto.com.br
Consultor Legal Externo da Companhia e
dos Acionistas Vendedores

Consultor Legal Externo dos
Coordenadores da Oferta
Simpson Thacher & Bartlett LLP
At.: Sr. Grenfel Calheiros
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
1.455, 12º andar, Sala 121
04544-140, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 3546-1011
www.stblaw.com.br

Davis Polk & Wardwell LLP
At.: Sr. Manuel Garciadiaz
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 2.041, Torre E, CJ 17A
04543-011, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 4871-8400
www.davispolk.com

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 153.
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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
19 e 92, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso Formulário de
Referência, e nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, anexas a este
Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a
decisão de investir nas Ações.
Ações

Ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus
ou gravames, objeto da Oferta.

Ações da Oferta Base

19.718.000 ações preferenciais a serem emitidas pela Companhia e
29.448.000 ações preferenciais de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta.

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

Antes da realização da Oferta não existiam ações preferenciais de
emissão da Companhia em circulação no mercado. Após a realização
da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares, estima-se que
49.166.000 ações preferenciais, representativas de 68,29% do total
das ações preferenciais de emissão da Companhia e de 5,18% do
capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Considerando a colocação das Ações Suplementares, estima-se que,
aproximadamente, 56.540.900 ações preferenciais, representativas de
aproximadamente 78,54% do total de ações preferenciais e
aproximadamente 5,96% do seu capital social, estarão em circulação
no mercado. Para mais informações, veja seção “Informações sobre a
Oferta – Composição do Capital Social” na página 42 deste Prospecto.

Ações Suplementares

Montante de até 7.374.900 ações preferenciais de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores do Lote
Suplementar, a serem alienadas, nas mesmas condições e pelo
mesmo preço das Ações da Oferta Base, conforme opção a ser
outorgada pelos Acionistas Vendedores do Lote Suplementar ao
Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais
serão destinadas, exclusivamente, para viabilizar a prestação de
serviços de estabilização. O Agente Estabilizador terá o direito, a
partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e
por um período de até trinta dias contados da data de início da
negociação das ações preferenciais 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 preferenciais de emissão da Companhia
seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os
demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por
Ação. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações
Suplementares não serão objeto de garantia firme de liquidação por
parte dos Coordenadores da Oferta.
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Agente Estabilizador ou
Bank of America

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

Agentes de Colocação
Internacional

BTG Pactual US Capital LLC, BofA Securities, Inc., Itau BBA USA
Securities, Inc. e 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, disponibilizado nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios
da Oferta” na página 74 deste Prospecto, informando o resultado
final da Oferta.
Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta, a ser divulgado 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 74 deste Prospecto, informando acerca do início
do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente divulgado, nos termos dispostos no
artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser verificada
divergência relevante entre as informações constantes neste
Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, que altere
substancialmente o risco assumido pelo investidor quando da sua
decisão de investimento, disponibilizados nos endereços indicados
na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 74 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária pela Companhia, mediante aumento
do capital social da Companhia e emissão de novas ações
preferenciais, dentro do limite do capital autorizado previsto
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 conjunto com outras matérias relacionadas à
Oferta, em reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 27 de fevereiro de 2020, cuja ata foi registrada
perante a JUCESP sob o n° 152.253/20-8 e foi publicada no DOESP
e no jornal “Valor Econômico” no dia 13 de agosto de 2020.
A fixação e justificativa do preço de emissão das novas ações
preferenciais de emissão da Companhia, e consequentemente, do
Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento do capital
social da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do
Anúncio de Início, cuja ata será registrada perante a JUCESP e
publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico”.
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Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos
Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e a
fixação do Preço por Ação.
Atividade de Estabilização O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu
exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações preferenciais 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 será 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 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
preferenciais 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 1º de outubro de 2020, a ser novamente
divulgado em 8 de outubro de 2020, 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 74 deste Prospecto.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), totalmente subscrito e
integralizado, representado por 877.251.375 (oitocentos e setenta e
sete milhões, duzentas e cinquenta e uma mil, trezentas e setenta e
cinco) ações ordinárias e 52.274.864 (cinquenta e dois milhões,
duzentas e setenta e quatro mil, oitocentas e sessenta e quatro)
ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Ações da Track & Field Co S.A., a
ser celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores, pelos
Coordenadores da Oferta e pela B3, na qualidade de interveniente
anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, a ser 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.
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Contrato de Empréstimo

Instrumento
Preferenciais
Vendedores
qualidade de

Particular de Contrato de Empréstimo de Ações
da Track & Field Co S.A, celebrado entre os Acionistas
do Lote Suplementar, o Agente Estabilizador, na
tomador, e a Corretora.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações da Track & Field Co S.A., a ser
celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, o Agente
Estabilizador, a Corretora e os demais Coordenadores da Oferta,
estes últimos na qualidade de intervenientes anuentes, que rege os
procedimentos para a realização de operações de estabilização de
preços das ações preferenciais de emissão da Companhia no
mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador, 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 Nível 2

Contrato de Participação no Nível 2 de Governança Corporativa
celebrado entre a Companhia, os Acionistas Controladores e a B3
em 11 de setembro de 2020, o qual entrará em vigor na data de
divulgação do Anúncio de Início.

Contrato de Prestação de
Serviços

Contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e a B3.

Coordenador Líder ou
BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Bank of America, o Itaú BBA 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 49 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações da Oferta Base que
deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis, contados
da data de divulgação do Anúncio de Início, com a entrega das
Ações da Oferta Base aos respectivos investidores.

Data de Liquidação das
Ações Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações Suplementares, que
ocorrerá no prazo de até 2 dias úteis contado da(s) respectiva(s)
data(s) de exercício da Opção de Ações Suplementares.
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Destinação dos Recursos

A Companhia pretende utilizar os recursos provenientes da Oferta
Primária para (i) liquidação de dívida vigente da Companhia/
pagamento antecipado de contrato financeiro; (ii) pagamento de
dividendos declarados aos acionistas da Companhia em 31 de
dezembro de 2019 e refletidos nas demonstrações financeiras da
Companhia; (iii) investimento na plataforma de wellness; (iv)
investimento em inovações tecnológicas; e (v) investimento na
cadeia de produção e no centro de distribuição da Companhia. Os
recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
integralmente repassados aos Acionistas Vendedores.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos às ações preferenciais de emissão
da Companhia, nos termos previstos no seu Estatuto Social e na Lei
das Sociedades por Ações, conforme descritos a partir da página
107 deste Prospecto e na seção 18 do Formulário de Referência.

Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim,
caso não haja demanda para a subscrição/aquisição da totalidade das
Ações da Oferta Base por parte dos Investidores Não Institucionais e
dos Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento
de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de
investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores
eventualmente depositados pelos Investidores Não Institucionais serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária,
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, no prazo máximo de três dias úteis
contados da data da disponibilização do comunicado de cancelamento
da Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não será

admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade
prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a
Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes
interessados em subscrever/adquirir a totalidade das Ações da Oferta
Base no âmbito da Oferta” na página 95 deste Prospecto Preliminar.
Empregados

Pessoas físicas que tenham contrato de trabalho vigente com a
Companhia e/ou suas subsidiárias na primeira data de divulgação do
Aviso ao Mercado, que realizarem Pedido de Reserva durante o
Período de Reserva de Investidores Não Institucionais ou o Período
de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas,
conforme o caso, junto a uma única Instituição Consorciada,
observados, para esses investidores, em qualquer hipótese os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Não Institucional.
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Evento de Fixação do
Preço em Valor Inferior à
Faixa Indicativa

Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço inicialmente
indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado da
aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo
que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 19 do OfícioCircular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seu Pedido de Reserva, sem quaisquer ônus.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto. Estima-se que o Preço por Ação estará situado entre
R$10,65 e R$14,95, podendo, no entanto, ser fixado acima ou
abaixo dessa faixa indicativa.

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
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 19 e 92 deste
Prospecto, respectivamente, bem como os Fatores de Risco
descritos no item “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência para ciência dos riscos que devem ser
considerados antes de investir nas Ações.

Franqueados

Pessoas físicas que sejam empresárias individuais ou sócias de
pessoas jurídicas que tenham contrato de franquia empresarial
vigente com a Companhia e/ou suas subsidiárias e/ou pessoas
jurídicas que tenham contrato de franquia empresarial vigente com
a Companhia e/ou suas subsidiárias na primeira data de divulgação
do Aviso ao Mercado, podendo se comprometer, ou não, ao Lock-up
da Oferta a Franqueados, que realizarem Pedido de Reserva durante
o Período de Reserva de Franqueados ou o Período de Reserva de
Franqueados Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma
única Instituição Consorciada, observados para esses investidores,
em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva da Oferta a Franqueados.

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 financeiramente as
Ações da Oferta Base 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,
sendo que as Ações Suplementares não serão objeto de garantia
firme. A Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir do
momento em que for concluído o Procedimento de Bookbuilding,
concedidos os registros da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de
Colocação e o Contrato de Colocação Internacional e
disponibilizados o Prospecto Definitivo e o Anúncio de Início.
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Caso as Ações da Oferta Base 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
e
integralizará/liquidará, 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 da Oferta Base objeto da
Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação e multiplicado pelo
Preço por Ação; e (ii) o número de Ações da Oferta Base objeto da
Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas, no
Brasil, por investidores e por esses integralizadas/liquidadas no
mercado, multiplicada 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 disponibilização do Anúncio de Encerramento, o preço de
venda dessas Ações será o preço de mercado das Ações, 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.

Instituições Consorciadas Instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar
da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação das
Ações junto aos Investidores Não Institucionais, e que tenham
aderido à carta convite disponibilizada pelo Coordenador Líder.
Instituições Participantes Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em
da Oferta
conjunto.

31

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à venda de ações preferenciais de emissão da
Companhia assinados pela Companhia, e pelos Acionistas
Vendedores, bem como por cada um dos Administradores.

Investidores de Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos
registrados na B3 e que não sejam considerados investidores
qualificados, nos termos da regulamentação em vigor e/ou Investidores
Institucionais, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com
sede no Brasil que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de
Reserva de Investidores Não Institucionais ou o Período de Reserva de
Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o caso,
junto a uma única Instituição Consorciada, observados, para esses
investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva Não Institucional.

Investidores do
Segmento Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos
registrados na B3 que sejam considerados investidores qualificados,
nos termos da regulamentação em vigor, e que não sejam
considerados Investidores Institucionais, em qualquer caso,
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, podendo se
comprometer, ou não, ao Lock-up da Oferta do Segmento Private e
que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de
Investidores Não Institucionais ou o Período de Reserva de
Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, junto a uma única Instituição Consorciada, observados, para
esses investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento Private.

Investidores Estrangeiros Os (i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme
definidos na Regra 144A, editada pela SEC, em operações isentas de
registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao
amparo do Securities Act; e (ii) investidores que sejam considerados
não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não
constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S. persons),
nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities Act, e
observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada
investidor, que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco
Central e pela CVM.
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Investidores
Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3, que sejam considerados investidores profissionais,
nos termos da regulamentação em vigor, em qualquer caso, cujas
intenções específicas ou globais de investimento excedam
R$10.000.000,00 e que não sejam considerados Investidores Não
Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos de pensão,
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na
CVM, que apresentem intenções específicas e globais de
investimentos, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, 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, (inexistindo para estes valores mínimo ou
máximo de investimento), assim como os Investidores Estrangeiros.

Investidores Não
Institucionais

Os Franqueados, os Empregados, os Investidores de Varejo e os
Investidores do Segmento Private, considerados em conjunto.

Lock-up da Oferta a
Franqueados

Período de 45 dias contados da data de disponibilização do Anúncio
de Início, no qual os Franqueados que optarem expressamente por
ele em seus respectivos Pedidos de Reserva não poderão dispor das
Ações que adquirirem.

Lock-up da Oferta do
Segmento Private

Período de 60 dias contados da data de disponibilização do Anúncio
de Início, no qual os Investidores do Segmento Private que optarem
expressamente por ele em seus respectivos Pedidos de Reserva não
poderão dispor das Ações que adquirirem.

Negociação na B3

As ações preferenciais de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Nível 2 a partir do dia útil seguinte à divulgação do
Anúncio de Início sob o código “TFCO4”.

Oferta

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

Oferta a Empregados

Montante de, no mínimo, 1% e, no máximo, 2% do total das Ações,
desde que haja demanda, destinado à colocação pública para
Empregados que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de
Reserva de Investidores Não Institucionais ou o Período de Reserva
de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, e observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva Não Institucional.

Oferta a Franqueados

Oferta a Franqueados com Alocação Prioritária e Oferta a Franqueados
sem Alocação Prioritária, quando considerados em conjunto.
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Oferta a Franqueados
com Alocação Prioritária

O montante de no mínimo, 1% e, no máximo, 12% do total das
Ações (sendo que o limite máximo só será atingido em caso de
ausência de demanda de Franqueados sem Alocação Prioritária,
observados os critérios do Rateio Franqueados sem Alocação
Prioritária), desde que haja demanda, será destinado,
prioritariamente, à colocação pública para Franqueados que tenham
aceitado o Lock-up da Oferta a Franqueados e que realizarem
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de Franqueados ou
o Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas, conforme
o caso, e observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva da Oferta a Franqueados (“Franqueados com Alocação
Prioritária”).

Oferta a Franqueados
sem Alocação Prioritária

O montante de no mínimo, 1% e, no máximo, 12% do total das
Ações (sendo que o limite máximo só será atingido em caso de
ausência de demanda de Franqueados com Alocação Prioritária,
observados os critérios do Rateio Franqueados com Alocação
Prioritária), desde que haja demanda, será destinado à colocação
pública para Franqueados que não tenham aceitado o Lock-up da
Oferta a Franqueados (“Franqueados sem Alocação Prioritária”) e que
realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de
Franqueados ou o Período de Reserva de Franqueados Pessoas
Vinculadas, conforme o caso, e observados os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva da Oferta a Franqueados.

Oferta de Varejo

Montante de até 8% do total das Ações, desde que haja demanda,
destinado à colocação pública para Investidores de Varejo que
realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de
Investidores Não Institucionais ou o Período de Reserva de
Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, e observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva Não Institucional.

Oferta do Segmento
Private

Oferta do Segmento Private com Alocação Prioritária e Oferta do
Segmento Private sem Alocação Prioritária, consideradas
em conjunto.

Oferta do Segmento
Private com Alocação
Prioritária

Até o montante de, no mínimo 0,5% e, no máximo, 5% do total das
Ações (sendo que o limite máximo só será atingido em caso de
ausência de demanda de Investidores Segmento Private sem
Alocação Prioritária, observados os critérios do Rateio Investidores do
Segmento Private sem Alocação Prioritária), desde que haja
demanda e a exclusivo critério da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, serão destinadas,
prioritariamente, à colocação pública junto a Investidores do
Segmento Private que tenham aceitado o Lock-up da Oferta do
Segmento Private e que realizarem Pedido de Reserva durante o
Período de Reserva de Investidores Não Institucionais ou o Período
de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas,
conforme o caso, e observados os Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva da Oferta do Segmento Private (“Investidores do
Segmento Private com Alocação Prioritária”).
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Oferta do Segmento
Private sem Alocação
Prioritária

Até o montante de, no mínimo 0,5% e, no máximo 5% do total das
Ações (sendo que o limite máximo só será atingido em caso de
ausência de demanda de Investidores do Segmento Private com
Alocação Prioritária, observados os critérios do Rateio Investidores do
Segmento Private com Alocação Prioritária), desde que haja demanda
e a exclusivo critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, serão destinadas à colocação pública junto
a Investidores do Segmento Private que não tenham aceitado o Lockup da Oferta do Segmento Private (“Investidores do Segmento
Private sem Alocação Prioritária”) e que realizarem Pedido de Reserva
durante o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais ou o
Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas
Vinculadas, conforme o caso, e observados os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento Private.

Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada a
Investidores Institucionais.

Oferta Não Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada a
Investidores Não Institucionais.

Oferta Primária

A distribuição pública primária de 19.718.000 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 de 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, inicialmente, 29.448.000 Ações
de titularidade dos Acionistas Vendedores, 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 de 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.

Offering Memoranda

O

Preliminary Offering Memorandum e o 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 do Lote Suplementar ao Agente Estabilizador, nos
termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, para colocação das
Ações Suplementares, nas mesmas condições e preço das Ações da
Oferta Base, exclusivamente para atividades de estabilização.

Pedido de Reserva

Formulário específico celebrado, em caráter irrevogável e
irretratável, para reserva de Ações no âmbito da Oferta Não
Institucional por Investidores Institucionais, inclusive os que sejam
Pessoas Vinculadas.
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Período de Colocação

Prazo de até 2 dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, que se iniciará em 23 de
outubro de 2020 e se encerrará em 27 de outubro de 2020, para
efetuar a colocação das Ações.

Período de Reserva a
Franqueados

Período compreendido entre 8 de outubro de 2020, inclusive, e 21
de outubro de 2020, inclusive, para formulação de Pedido de
Reserva pelos Franqueados.

Período de Reserva de
Franqueados Pessoas
Vinculadas

Período compreendido entre 8 de outubro de 2020, inclusive, e
13 de outubro de 2020, inclusive, para formulação de Pedido de
Reserva pelos Franqueados que sejam Pessoas Vinculadas.

Período de Reserva de
Investidores Não
Institucionais

Período compreendido entre 8 de outubro de 2020, inclusive, e 21 de
outubro de 2020, inclusive, para formulação de Pedido de Reserva pelos
Empregados e demais Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva de
Investidores Não
Institucionais Pessoas
Vinculadas

Período compreendido entre 8 de outubro de 2020, inclusive, e 13
de outubro de 2020, inclusive, para formulação de Pedido de
Reserva pelos Empregados e demais Investidores Não Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM da nº
505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada, serão
consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores que sejam:
(i) controladores ou administradores da Companhia e dos Acionistas
Vendedores ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus
cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o segundo grau; (ii) controladores 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 aos Agentes de Colocação
Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v)
demais profissionais que mantenham, com as Instituições
Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação
Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional
no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente
envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, por pessoas vinculadas às Instituições Participantes da
Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e
filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e
(ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença
a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por
terceiros que não sejam pessoas vinculadas.
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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.

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima
ou abaixo dessa Faixa Indicativa. O Preço por Ação será fixado após
a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e terá 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
justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a
serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização
do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão 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 participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão
do processo de determinação do Preço por Ação.
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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.
Poderá 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% das
Ações da Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400,
caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 das Ações da
Oferta Base, não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da
Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo as ordens de investimento automaticamente
canceladas, com exceção daqueles Investidores Não Institucionais que
realizarem o Pedido de Reserva no Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas. A participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação
e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar em redução da
liquidez das ações de emissão da Companhia no mercado
secundário. Para mais informações, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de
Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar
adversamente a fixação do Preço por Ação e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução
de liquidez das ações preferenciais de emissão da Companhia
no mercado secundário” deste Prospecto.
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 preferenciais 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 tais terceiros não sejam Pessoas
Vinculadas.

Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Preferenciais da Track & Field Co S.A.”,
incluindo o Formulário de Referência a ele anexo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Preferenciais da Track & Field Co S.A.”,
incluindo o Formulário de Referência a ele anexo e eventuais
aditamentos e/ou suplementos.

Prospectos

Prospecto Definitivo e este Prospecto Preliminar.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais.
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Rateio Franqueados com
Alocação Prioritária

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Franqueados com Alocação Prioritária: (i) seja igual ou inferior ao
montante de Ações destinadas aos Franqueados com Alocação
Prioritária, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Franqueados com Alocação
Prioritária, de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão
ser destinadas aos Franqueados sem Alocação Prioritária até o limite de
12%, conforme discricionariedade da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta; ou (ii) exceda o total de
Ações destinadas aos Franqueados com Alocação Prioritária, será
realizado rateio entre os respectivos Franqueados com Alocação
Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva, proporcional ao valor
dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações.

Rateio Franqueados sem
Alocação Prioritária

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Franqueados sem Alocação Prioritária: (i) seja igual ou inferior ao
montante de Ações destinadas aos Franqueados sem Alocação
Prioritária, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Franqueados sem Alocação
Prioritária, de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão
ser destinadas aos Franqueados com Alocação Prioritária até o limite de
12%, conforme discricionariedade da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta; ou (ii) exceda o total de
Ações destinadas aos Franqueados sem Alocação Prioritária, será
realizado rateio entre os respectivos Franqueados sem Alocação
Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva, proporcional ao valor
dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações.

Rateio da Oferta a
Franqueados

Rateio Franqueados com Alocação Prioritária e Rateio Franqueados
sem Alocação Prioritária, considerados em conjunto.

Rateio do Segmento
Private

Rateio Investidores do Segmento Private com Alocação Prioritária e
Rateio Investidores do Segmento Private com Alocação Prioritária,
considerandos em conjunto.

Rateio Investidores do
Segmento Private com
Alocação Prioritária

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores do Segmento Private com Alocação Prioritária: (i) seja
igual ou inferior ao montante de Ações destinadas aos Investidores
do Segmento Private com Alocação Prioritária, não haverá rateio,
sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores do Segmento Private com Alocação
Prioritária e as Ações remanescentes, se houver, poderão ser
destinadas para os Investidores do Segmento Private sem Alocação
Prioritária até o limite de 5%, conforme discricionariedade da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta; ou (ii) exceda o total de Ações destinadas aos Investidores
do Segmento Private com Alocação Prioritária, será realizado rateio
entre os respectivos Investidores do Segmento Private com
Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.
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Rateio Investidores do
Segmento Private sem
Alocação Prioritária

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores do Segmento Private sem Alocação Prioritária: (i) seja
igual ou inferior ao montante de Ações destinadas aos Investidores
do Segmento Private sem Alocação Prioritária, não haverá rateio,
sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores do Segmento Private sem Alocação
Prioritária e as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas
para os Investidores do Segmento Private com Alocação Prioritária
até o limite de 5%, conforme discricionariedade da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta; ou (ii)
exceda o total de Ações destinadas aos Investidores do Segmento
Private sem Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os
respectivos Investidores do Segmento Private sem Alocação
Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva proporcional ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia, pelos
Acionistas Vendedores e pelo Coordenador Líder perante a CVM em
14 de agosto de 2020, estando a presente Oferta sujeita a prévia
aprovação e registro da CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na seção
“Informações Adicionais” na página 72 deste Prospecto.

Resolução de Conflitos

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, a Companhia, seus
acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal ficam
obrigados a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda
da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros
do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas
na Lei n° 6.385/76, na Lei das S.A., no Estatuto Social da Companhia,
nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como
nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível
2, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no
Nível 2.
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Restrição à Venda de
Ações (Lock-up)

A Companhia, seus administradores e os Acionistas Vendedores se
comprometerão, perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes
de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição à venda
de Ações, por meio dos quais, observadas as exceções previstas no
Contrato de Colocação Internacional, concordarão em não oferecer,
vender, contratar a venda, penhorar, celebrar qualquer swap ou
hedge, ou outro acordo que transfira, no todo ou em parte,
qualquer uma das consequências econômicas da propriedade dos
valores mobiliários, ou de outra forma alienar, direta ou
indiretamente, pelo período de cento e oitenta dias contados da
data de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer Ações de
que sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que representem
um direito de receber Ações, ou que admitam pagamento mediante
entrega de Ações, bem como derivativos nelas lastreados.
Adicionalmente, nos termos do Regulamento do Nível 2, observadas
as exceções contidas no item 3.4 do referido regulamento, nos 6
(seis) meses subsequentes à Oferta, a contar do início da vigência
do Contrato de Participação no Nível 2, os acionistas controladores e
os administradores da Companhia não poderão vender e/ou ofertar
à venda quaisquer das Ações e derivativos destas de que eram
titulares imediatamente após a efetivação da Oferta. Após esse
período inicial de 6 (seis) meses, o acionista controlador e os
administradores da Companhia não poderão, por mais 6 (seis)
meses, vender e/ou ofertar à venda mais do que 40% das ações de
emissão da Companhia e derivativos destas de que eram titulares
imediatamente após a efetivação da Oferta.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das Ações poderá prejudicar o valor de negociação das
Ações. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou a percepção de

potencial venda, de quantidades significativas das Ações, após a
conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar
negativamente o preço de mercado das Ações no mercado
secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia”, na

página 94 deste Prospecto Preliminar.

Valores Mínimo e Máximo O valor mínimo de pedido de investimento de R$100.000,00 e o valor
do Pedido de Reserva da máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00, aplicáveis
Oferta a Franqueados
aos Franqueados.
Valores Mínimo e Máximo O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 e o valor
do Pedido de Reserva Não máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00, aplicáveis aos
Institucional
Empregados e aos Investidores de Varejo.
Valores Mínimo e Máximo O valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 e o
do Pedido de Reserva da valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00,
Oferta do Segmento
aplicáveis aos Investidores do Segmento Private.
Private
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$10.000.000,00 (dez milhões de
reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 877.251.375 (oitocentos e setenta e
sete milhões, duzentas e cinquenta e uma mil, trezentas e setenta e cinco) ações ordinárias e
52.274.864 (cinquenta e dois milhões, duzentas e setenta e quatro mil, oitocentas e sessenta e
quatro) ações preferenciais, todas 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
1.600.000.000 (um bilhão e seiscentos milhões) de novas ações, somadas as novas ações
ordinárias e novas ações preferenciais, por deliberação do Conselho de Administração. Dentro do
limite autorizado neste artigo, o Conselho de Administração fixará o número, espécie, preço e prazo
de integralização e as demais condições para a emissão de ações, sem guardar proporção entre as
diferentes espécies de ações.Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da
Companhia, integralmente subscrito e integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a
conclusão da Oferta, considerando os efeitos da eventual subscrição acima.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição acima.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares:
Antes da Oferta

Após a Oferta

Quantidade

Quantidade

Ações Ordinárias.........................................
Ações Preferenciais .....................................

877.251.375
52.274.864

877.251.375
71.992.864

Total .......................................................

929.526.239

949.244.239

Tendo em vista que as Ações Suplementares serão integralmente parte somente da Oferta
Secundária, não haverá alteração do capital social caso haja a venda das Ações Suplementares.
Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações de emissão da Companhia detidas por acionistas
titulares de 5% ou mais de ações de emissão da Companhia de uma mesma classe ou espécie e
pelos membros da nossa administração, na data deste Prospecto e a previsão para após a
conclusão da Oferta.
A participação acionária, direta e indireta dos Acionistas Controladores da Companhia após a
Oferta, não reflete adequadamente a sua exposição econômica no capital social da Companhia,
uma vez que ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia economicamente
possuem diferentes valores intrínsecos.
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares:
Antes da Oferta
Ações
Preferenciais
%

Ações
Ordinárias
Frederico Wagner ................
Ricardo Rosset ....................
Alberto Dominguez Von
Ihering Azevedo...............
Ana Claudia Ferreira de
Moura .............................
Tulio Capeline Landin ..........
Ações em tesouraria ............
Ações em Circulação............
Total ...............................

%

Ações
Ordinárias

Após a Oferta
Ações
Preferenciais
%

%

292.417.125
292.417.125

33,33%
33,33%

15.745.538
15.745.538

30,12%
30,12%

292.417.125
292.417.125

33,33%
33,33%

6.037.598
6.037.598

8,39%
8,39%

292.417.125

33,34%

15.745.538

30,12%

292.417.125

33,34%

6.037.598

8,39%

1.363.250
700.000
2.975.000
0
52.274.864

2,61%
1,34%
5,69%
0,0%
100,00%

0
0
0
0
877.251.375

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,00%

1.069.070
670.000
2.975.000
49.166.000
71.992.864

1,48%
0,93%
4,13%
68,29%
100,00%

0
0
0
0
877.251.375

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,00%

Neste cenário, a exposição econômica dos Acionistas Controladores é de 66,9%.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares:
Antes da Oferta
Ações
Preferenciai
s
%

Ações
Ordinárias

Após a Oferta

%

Ações
Ordinárias

%

Ações
Preferenciais

%

Frederico Wagner .............

292.417.125

33,3%

15.745.538

30,12%

292.417.125

33,33%

3.603.881

5,01%

Ricardo Rosset .................
Alberto Dominguez Von
Ihering Azevedo ............
Ana Claudia Ferreira de
Moura ..........................

292.417.125

33,3%

15.745.538

30,12%

292.417.125

33,33%

3.603.881

5,01%

292.417.125

33,3%

15.745.538

30,12%

292.417.125

33,34%

3.603.881

5,01%

0

0,0%

1.363.250

2,61%

0

0,0%

995.321

1,38%

Tulio Capeline Landin........

0

0,0%

700.000

1,34%

0

0,0%

670.000

0,93%

Ações em tesouraria .........
Ações em Circulação .........

0
0
877.251.375

0
0
877.251.375

0,0%
0,0%
100,00%

2.975.000
56.540.900
71.992.864

Total..............................

0,0%
0,0%
100,0%

2.975.000
0
52.274.864

5,69%
0,0%
100,00%

4,13%
78,54%
100,00%

Neste cenário, a exposição econômica dos Acionistas Controladores é de 63,5%.
Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e
recursos líquidos
Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores:
FREDERICO WAGNER, brasileiro, natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 7.899.595-4 SSP/SP, inscrito
no CPF/ME sob n° 088.088.628-52.
RICARDO ROSSET, brasileiro, natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG n° 10.557.811 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n°
132.832.148-75.
ALBERTO DOMINGUEZ VON IHERING AZEVEDO, brasileiro, natural da Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 18.997.453-9 SSP/SP,
inscrito no CPF/ME sob n° 113.980.548-79.
ANA CLAUDIA FERREIRA DE MOURA, brasileira, divorciada, natural da Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, do comércio, portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.466.452-8 SSP/SP,
inscrita no CPF/ME sob nº 147.834.238-22.
TULIO CAPELINE LANDIN, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, inscrito no CPF/ME sob o n° 286.656.548-79 e no RG sob o n° 30.721.310-9.
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Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência.
Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de 19.718.000 novas Ações; e (ii) secundária
de, inicialmente, 29.448.000 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, a ser realizada no
Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o
Ofício-Circular CVM/SRE, com o Código ANBIMA, bem como as demais disposições aplicáveis,
incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Nível 2, sob a
coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a participação de determinadas Instituições
Consorciadas.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional: (i) nos
Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A do
Securities Act, editada pela SEC; 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 Regulamento
S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor, em ambos os casos (i) e (ii), 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, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em
conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou
pela CVM, nos termos da Resolução 4.373, da Instrução CVM 560, ou da Lei 4.131, sem a
necessidade, portanto, 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.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil
em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os
Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não
realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos e nem em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão
ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme
definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de
registro nos termos do Securities Act.
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser
acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total de Ações da
Oferta Base, ou seja, em até 7.374.900 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores do Lote
Suplementar, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar, nas mesmas condições e pelo
mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada
pelos Acionistas Vendedores do Lote Suplementar ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato
de Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de
estabilização do preço das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). 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 de negociação das Ações 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 seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de
Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte
dos Coordenadores da Oferta.
Aprovações societárias
A realização da Oferta Primária pela Companhia, mediante aumento do capital social da Companhia
e emissão de novas ações preferenciais, dentro do limite do capital autorizado previsto 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 conjunto com outras matérias relacionadas à Oferta, em reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 27 de fevereiro de 2020, cuja ata foi registrada perante
a JUCESP sob o n° 152.253/20-8 e foi publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico” no dia 13
de agosto de 2020.
A fixação e justificativa do preço de emissão das novas ações preferenciais de emissão
Companhia, e consequentemente, do Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento
capital social da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração
Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes
disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será registrada perante a JUCESP e publicada
DOESP e no jornal “Valor Econômico”.

da
do
da
da
no

Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a
participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa,
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os
Pedidos de Reserva serão normalmente, considerados e processados, observada as condições de
eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu
Pedido de Reserva.
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O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e terá 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 justificada na medida em que o preço de
mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão 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
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do
processo de determinação do Preço por Ação.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Após a realização da Oferta (sem considerar as Ações Suplementares), um montante de até
49.166.000 ações preferenciais, representativas de 68,29% do total das ações preferenciais de
emissão da Companhia e de 5,18% do capital social da Companhia, estarão em circulação no
mercado. Considerando a colocação das Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente,
56.540.900 ações preferenciais, representativas de aproximadamente 78,54% do total de ações
preferenciais e aproximadamente 5,96% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Para maiores informações, ver seção “Informações Sobre a Oferta - Composição do Capital Social”,
na página 42 deste Prospecto.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações emitidas/alienadas, o Preço por Ação, o valor
total das comissões pagas pela Companhia aos Coordenadores da Oferta, bem como dos recursos
líquidos oriundos da Oferta.
Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações
Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)

19.718.000
9.707.940
9.707.940

12,80
12,80
12,80

9.707.940
294.180
30.000
49.166.000

12,80
12,80
12,80
12,80

Comissões e
Despesas

Recursos
Líquidos(2)(3)

252.390.400,00
124.261.632,00
124.261.632,00

19.826.644
5.501.345
5.501.345

232.563.755,79
118.760.286,92
118.760.286,92

124.261.632,00
3.765.504,00
384.000,00
629.324.800

5.501.345
166.707
17.001
36.514.387

118.760.286,92
3.598.796,57
366.999,45
592.810.413

Montante

(R$)
Companhia.............................
Frederico Wagner ...................
Ricardo Rosset .......................
Alberto Dominguez Von
Ihering Azevedo ..................
Ana Cláudia Ferreira de Moura
Tulio Capeline Landin..............
Total ..................................
(1)

(2)
(3)

(R$)

Com base no Preço por Ação de R$12,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$10,65 e R$14,95, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, considerando as Ações
Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Preço por Ação(1)

Montante

Comissões e
Despesas

Recursos
Líquidos(2)(3)

(R$)
Companhia..........................
Frederico Wagner ................
Ricardo Rosset ....................
Alberto Dominguez Von
Ihering Azevedo ...............
Ana Cláudia Ferreira de
Moura .............................
Tulio Capeline Landin...........
Total ................................
(1)

(2)
(3)

(R$)

19.718.000
12.141.657
12.141.657

12,80
12,80
12,80

252.390.400,00
155.413.209,60
155.413.209,60

19.863.655
6.880.496
6.880.496

232.526.744,89
148.532.713,33
148.532.713,33

12.141.657

12,80

155.413.209,60

6.880.496

148.532.713,33

367.929
30.000
56.540.900

12,80
12,80
12,80

4.709.491,20
384.000,00
723.723.520

208.500
17.001
40.730.644

4.500.991,31
366.999,45
682.992.876

Com base no Preço por Ação de R$12,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$10,65 e R$14,95, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores, advogados,
consultores, 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 de Ações por eles ofertadas.
A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, sem considerar a colocação das Ações
Suplementares:

Custos

Valor

(1)

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta

(R$)
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão

de
de
de
de

Coordenação(2).............................................
Colocação (3) ................................................
Garantia Firme(4) ..........................................
Incentivo(5) ..................................................

Total de Comissões ...................................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções ................................
Taxa de Registro na CVM .................................................
Taxa de Registro na B3 ....................................................
Taxa de Registro na ANBIMA............................................
Auditores Independentes .................................................
Despesas com Advogados e Consultores(6) ........................
Outras despesas da Oferta(7)(8) .........................................
Total de Despesas(9)..................................................
Total de Comissões e Despesas ................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

Valor por
Ação

% em Relação ao
Preço
por Ação(1)

(R$)

3.146.624,00
9.439.872,00
3.146.624,00
9.439.872,00
25.172.992,00

0,50%
1,50%
0,50%
1,50%
4,00%

0,06
0,19
0,06
0,19
0,51

0,50%
1,50%
0,50%
1,50%
4,00%

2.688.648,29
634.628,72
286.124,97
26.475,69
2.864.387,76
3.661.500,00
1.179.630,00
8.652.747,14
36.514.387,43

0,43%
0,10%
0,05%
0,00%
0,46%
0,58%
0,19%
1,37%
5,80%

0,05
0,01
0,01
0,00
0,06
0,07
0,02
0,18
0,74

0,43%
0,10%
0,05%
0,00%
0,46%
0,58%
0,19%
1,37%
5,80%

Com base no Preço por Ação de R$12,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da
quantidade total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
Comissão de Colocação composta de 60% da Remuneração Base.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da Remuneração Base.
Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, composta de 1,50% do produto da colocação da Oferta (que consiste:
(i) na soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação; somada (b) ao produto resultante da
multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Comissão de Incentivo, 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.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos, bem como outros consultores contratados no âmbito da Oferta.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros.
Sem considerar a colocação das Ações Suplementares.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, considerando a colocação das Ações
Suplementares:

Custos

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta

Valor por
Ação

3.618.617,60
10.855.852,80
3.618.617,60
10.855.852,80
28.948.940,80

0,50%
1,50%
0,50%
1,50%
4,00%

0,06
0,19
0,06
0,19
0,51

0,50%
1,50%
0,50%
1,50%
4,00%

3.091.945,53
634.628,72
319.164,52
30.447,05
2.864.387,76
3.661.500,00
1.179.630,00
8.689.758,05
40.730.644,38

0,43%
0,09%
0,04%
0,00%
0,40%
0,51%
0,16%
1,20%
5,63%

0,05
0,01
0,01
0,00
0,05
0,06
0,02
0,15
0,72

0,43%
0,09%
0,04%
0,00%
0,40%
0,51%
0,16%
1,20%
5,63%

Valor(1)

(R$)
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão

de
de
de
de

Coordenação(2).............................................
Colocação (3) ................................................
Garantia Firme(4) ..........................................
Incentivo(5) ..................................................

Total de Comissões ...................................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções ................................
Taxa de Registro na CVM .................................................
Taxa de Registro na B3 ....................................................
Taxa de Registro na ANBIMA............................................
Auditores Independentes .................................................
Despesas com Advogados e Consultores(6) ........................
Outras despesas da Oferta(7)(8) .........................................
Total de Despesas(9)..................................................
Total de Comissões e Despesas ................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

% em Relação ao
Preço
por Ação(1)

(R$)

Com base no Preço por Ação de R$12,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Comissão de Coordenação composta de 20% da Remuneração Base.
Comissão de Colocação composta de 60% da Remuneração Base.
de Garantia Firme composta de 20% da Remuneração Base.
Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, composta de 1,50% do produto da colocação da Oferta (que
consiste: (i) na soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação; somada (b) ao produto
resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Comissão de
Incentivo, 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.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos, bem como outros consultores contratados no âmbito da Oferta.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros.
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 convidados pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, para participar da colocação das Ações.
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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:
#

Eventos

Data(1)

1.

Realização de RCA aprovando a Oferta

2.

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

14 de agosto de 2020

3.

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar

1º de outubro de 2020

4

Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding(2)

2 de outubro de 2020

5.

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva de Franqueados
Início do Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas
Início do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais
Início do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas

8 de outubro de 2020

6.

Encerramento do Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas
Vinculadas

13 de outubro de 2020

7.

Encerramento do Período de Reserva de Franqueados
Encerramento do Período de Reserva de Investidores Não Institucionais

21 de outubro de 2020

8.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Realização de AGE aprovando o Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos
demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

22 de outubro de 2020

9.

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

23 de outubro de 2020

10.

Início de negociação das Ações no Nível 2

26 de outubro de 2020

11.

Data de Liquidação

27 de outubro de 2020

12.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

23 de novembro de 2020

13.

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

25 de novembro de 2020

14.

Encerramento do Período de Lock-up da Oferta a Franqueados

7 de dezembro de 2020

15.

Encerramento do Período de Lock-up da Oferta do Segmento Private

22 de dezembro de 2020

16.

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

(1)

(2)

27 de fevereiro de 2020

23 de abril de 2021

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.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações virtuais aos investidores (roadshow), no
período compreendido entre a data em que o Prospecto Preliminar for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação.

Será admitido o recebimento de reservas para subscrição/aquisição das Ações, a partir da data
indicada no Aviso ao Mercado, as quais somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do
Prazo de Distribuição.
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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 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 50, 66 e 72 deste Prospecto.
Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações por meio de duas ofertas
distintas, quais sejam, (i) uma oferta destinada a Investidores Não Institucionais, que incluem
Franqueados, Empregados, Investidores de Varejo e Investidores do Segmento Private, observadas
as prioridades de alocação descritas abaixo; e (ii) uma oferta destinada a Investidores
Institucionais, conforme descritas adiante, observado o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço
de dispersão acionária previsto no Regulamento do Nível 2.
Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
elaborarão um plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do Regulamento do Nível 2, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o
qual levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e, para fins da
alocação dos Investidores Institucionais, relações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica
da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que os
Coordenadores da Oferta assegurarão: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus
clientes, (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores, em conformidade com o artigo
21 da Instrução CVM 400; 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 por pessoa designada pelo Coordenador Líder.

Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em:
(a) pessoas físicas que sejam empresárias individuais ou sócias de pessoas jurídicas que tenham
contrato de franquia empresarial vigente com a Companhia e/ou suas subsidiárias e/ou pessoas
jurídicas que tenham contrato de franquia empresarial vigente com a Companhia e/ou suas
subsidiárias na primeira data de divulgação do Aviso ao Mercado (“Franqueados”) podendo se
comprometer ou não a não dispor das Ações que adquirirem por um período de 45 dias
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início (“Lock-up da Oferta a
Franqueados”), que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de
Franqueados ou o Período de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas, conforme o caso,
junto a uma única Instituição Consorciada, observados para esses investidores, em qualquer
hipótese, o valor mínimo de pedido de investimento de R$100.000,00 e o valor máximo de
pedido de investimento de R$10.000.000,00 (“Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da
Oferta a Franqueados”);
(b) pessoas físicas que tenham contrato de trabalho vigente com a Companhia e/ou suas
subsidiárias na primeira data de divulgação do Aviso ao Mercado (“Empregados”) que
realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais
ou o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, junto a uma única Instituição Consorciada, observados, para esses investidores, em
qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 e o valor máximo
de pedido de investimento de R$1.000.000,00 (“Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva Não Institucional”);
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(c) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3 e que não
sejam considerados investidores qualificados, nos termos da regulamentação em vigor e/ou
Investidores Institucionais, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil
(“Investidores de Varejo”), que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de
Investidores Não Institucionais ou o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais
Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição Consorciada, observados,
para esses investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva Não Institucional;
(d) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3 que sejam
considerados investidores qualificados, nos termos da regulamentação em vigor, e que não
sejam considerados Investidores Institucionais, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou
com sede no Brasil podendo se comprometer ou não a não dispor das Ações que adquirirem
por um período de 60 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início
(respectivamente, “Lock-up da Oferta do Segmento Private” e “Investidores do Segmento
Private” e, em conjunto com os Franqueados, os Empregados e os Investidores de Varejo, os
“Investidores Não Institucionais”), que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de
Reserva de Investidores Não Institucionais ou o Período de Reserva de Investidores Não
Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição Consorciada,
observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de
investimento de R$1.000.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento de
R$10.000.000,00 (“Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento
Private”); e
(e) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na B3, que sejam
considerados investidores profissionais, nos termos da regulamentação em vigor, em qualquer
caso, cujas intenções específicas ou globais de investimento excedam R$10.000.000,00 e que
não sejam considerados Investidores Não Institucionais, além de fundos de investimentos,
fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, que
apresentem intenções específicas e globais de investimentos, entidades autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, 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, (inexistindo para estes valores mínimo ou máximo de
investimento), assim como os Investidores Estrangeiros (“Investidores Institucionais”).
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Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º,
inciso VI, da Instrução CVM da nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada, serão
consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores que sejam: (i) controladores ou
administradores da Companhia e dos Acionistas Vendedores ou outras pessoas vinculadas à Oferta,
bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o
segundo grau; (ii) controladores 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 aos Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente
envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da
Oferta e/ou com os Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da
Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da
Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas às Instituições
Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente
envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos
itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a
pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros que não sejam pessoas
vinculadas (“Pessoas Vinculadas”).
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400: (i)
para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as Ações
como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II
da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 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 97 deste
Prospecto Preliminar.
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Oferta Não Institucional
No contexto da Oferta Não Institucional, considerando o esforço mínimo de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Nível 2, caso haja demanda conforme discricionariedade da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no mínimo,
10%, e, no máximo, 25% do total das Ações (“Ações da Oferta Não Institucional”) será destinado,
prioritariamente, à colocação pública para Investidores Não Institucionais que realizarem seus
respectivos Pedidos de Reserva, observada a seguinte prioridade na alocação:
I.

Oferta a Franqueados: O montante de, no mínimo, 2% e, no máximo, 12% do total das Ações,
desde que haja demanda, será destinado a Franqueados que realizarem Pedido de Reserva
durante o Período de Reserva de Franqueados ou o Período de Reserva de Franqueados
Pessoas Vinculadas, conforme o caso, e observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva da Oferta a Franqueados, sendo que:
(i) o montante de no mínimo, 1% e, no máximo, 12% do total das Ações (sendo que o limite
máximo só será atingido em caso de ausência de demanda de Franqueados sem Alocação
Prioritária, observados os critérios do Rateio Franqueados sem Alocação Prioritária), desde
que haja demanda, será destinado, prioritariamente, à colocação pública para Franqueados
que tenham aceitado o Lock-up da Oferta a Franqueados e que realizarem Pedido de Reserva
durante o Período de Reserva de Franqueados ou o Período de Reserva de Franqueados
Pessoas Vinculadas, conforme o caso, e observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido
de Reserva da Oferta a Franqueados (“Franqueados com Alocação Prioritária”);
(ii) o montante de no mínimo, 1% e, no máximo, 12% do total das Ações (sendo que o limite
máximo só será atingido em caso de ausência de demanda de Franqueados com Alocação
Prioritária, observados os critérios do Rateio Franqueados com Alocação Prioritária), desde
que haja demanda, será destinado à colocação pública para Franqueados que não tenham
aceitado o Lock-up da Oferta a Franqueados (“Franqueados sem Alocação Prioritária”) e que
realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de Franqueados ou o Período
de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas, conforme o caso, e observados os Valores
Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta a Franqueados (sendo os itens (i) e (ii) em
conjunto, “Oferta a Franqueados”);

II. Oferta a Empregados: o montante de no mínimo, 1% e, no máximo, 2% do total das Ações,
desde que haja demanda, será destinado à colocação pública para Empregados e que
realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais
ou o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, e observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Não Institucional
(“Oferta a Empregados”);
III. Oferta de Varejo: o montante de até 8% do total das Ações, desde que haja demanda, será
destinado prioritariamente à colocação pública para Investidores de Varejo que realizarem
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais ou o
Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o caso, e
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Não Institucional (“Oferta de
Varejo”); e
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IV. Oferta do Segmento Private: após o atendimento das alocações indicadas nos itens I, II e III
acima, se houver Ações da Oferta Não Institucional remanescente até o montante de, no
mínimo 1% e, no máximo, 5% do total das Ações, desde que haja demanda e a exclusivo
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, serão
destinadas, prioritariamente, à colocação pública junto a Investidores do Segmento Private
realizem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais ou
o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o caso,
e observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento
Private, sendo que:
a. até o montante de, no mínimo 0,5% e, no máximo, 5% do total das Ações (sendo que o
limite máximo só será atingido em caso de ausência de demanda de Investidores do
Segmento Private sem Alocação Prioritária, observados os critérios do Rateio Investidores
do Segmento Private sem Alocação Prioritária), desde que haja demanda e a exclusivo
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, serão
destinadas, prioritariamente, à colocação pública junto a Investidores do Segmento Private
que tenham aceitado o Lock-up da Oferta do Segmento Private e que realizarem Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais ou o Período de
Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o caso, e
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento
Private (“Investidores do Segmento Private com Alocação Prioritária”); e
b. até o montante de, no mínimo 0,5% e, no máximo 5% do total das Ações (sendo que o
limite máximo só será atingido em caso de ausência de demanda de Investidores do
Segmento Private com Alocação Prioritária, observados os critérios do Rateio Investidores
do Segmento Private com Alocação Prioritária), desde que haja demanda e a exclusivo
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, serão
destinadas à colocação pública junto a Investidores do Segmento Private que não tenham
aceitado o Lock-up da Oferta do Segmento Private (“Investidores do Segmento Private sem
Alocação Prioritária”) e que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de
Investidores Não Institucionais ou o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais
Pessoas Vinculadas, conforme o caso, e observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido
de Reserva da Oferta do Segmento Private (“Oferta do Segmento Private”).
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos
Pedidos de Reserva que: (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à alocação
prioritária a Franqueados, Empregados e a Investidores de Varejo e à liquidação da
Oferta e as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Formulário de
Referência, especialmente as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relativos à Companhia” e “ Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” do
Prospecto Preliminar, bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de
realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá a manutenção de recursos em conta
aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii)
entrem 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) verifiquem 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.
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Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta Não Institucional não
participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação
do Preço por Ação.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, ver
“Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta” na página 66 deste
Prospecto Preliminar.
Oferta a Franqueados
A Oferta a Franqueados será realizada exclusivamente junto a Franqueados que realizarem Pedido
de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o período compreendido entre 8 de
outubro de 2020, inclusive, e 21 de outubro de 2020, inclusive (“Período de Reserva de
Franqueados”), ou, no caso de Franqueados que sejam Pessoas Vinculadas, durante o período
compreendido entre 8 de outubro de 2020, inclusive, e 13 de outubro de 2020, inclusive (“Período
de Reserva de Franqueados Pessoas Vinculadas”), observados os Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva da Oferta a Franqueados.
No contexto da Oferta a Franqueados, e desde que haja demanda, o montante de no mínimo 2%
e, no máximo 12% do total das Ações será destinado prioritariamente à colocação pública para
Franqueados que realizarem seus respectivos Pedidos de Reserva de Franqueados.
Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados por Franqueados de maneira irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (f) e (h), observadas as condições do Pedido de
Reserva, de acordo com as seguintes condições:
(a) Os Franqueados interessados em participar da Oferta Não Institucional deverão realizar reservas
de Ações junto a uma única Instituição Consorciada, mediante o preenchimento do Pedido de
Reserva, durante o Período de Reserva de Franqueados ou o Período de Reserva de
Franqueados Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observados, em qualquer hipótese, os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta a Franqueados;
(b) o Franqueado que seja Pessoa Vinculada deverá indicar, obrigatoriamente, no
respectivo Pedido de Reserva, a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de, em
não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada;
(c) cada Franqueado poderá 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
Franqueado opte por estipular um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva e o Preço por
Ação seja fixado em valor superior ao preço máximo por Ação estabelecido pelo Franqueado,
seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada;
(d) os Franqueados que tenham interesse em participar diretamente da Oferta a Franqueados
deverão, indicar no Pedido de Reserva se estão de acordo ou não com o Lock-up da Oferta a
Franqueados;
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(e) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações a ser adquirida e o
respectivo valor do investimento dos Franqueados serão informados a cada Franqueado pela
Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva até as 16:00 horas
do 1º (primeiro) dia útil subsequente 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 no item (h) abaixo;
(f) cada Franqueado deverá efetuar o pagamento à vista do valor indicado no item (e) acima,
junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de Reserva, em
recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até as 10:00 horas da Data
de Liquidação (conforme abaixo definido). Não havendo pagamento pontual, a Instituição
Consorciada junto a qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por
parte do Franqueado e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição
Consorciada junto a qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado. Em caso de tal
cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva
deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Franqueado;
(g) até as 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 Franqueado, 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 neste Prospecto
Preliminar, as possibilidades de cancelamento previstas nos itens (b), (c) e (f) acima e a
possibilidade de rateio prevista nos itens (h) e (i) abaixo;
(h) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Franqueados com Alocação
Prioritária: (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas aos Franqueados com Alocação
Prioritária, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados
por Franqueados com Alocação Prioritária, de modo que as Ações remanescentes, se houver,
poderão ser destinadas aos Franqueados sem Alocação Prioritária até o limite de 12%, conforme
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta; ou (ii)
exceda o total de Ações destinadas aos Franqueados com Alocação Prioritária, será realizado rateio
entre os respectivos Franqueados com Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva,
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações (“Rateio Franqueados com Alocação Prioritária”);
(i) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Franqueados sem Alocação
Prioritária: (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas aos Franqueados sem Alocação
Prioritária, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados
por Franqueados sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações remanescentes, se houver,
poderão ser destinadas aos Franqueados com Alocação Prioritária até o limite de 12%, conforme
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta; ou (ii)
exceda o total de Ações destinadas aos Franqueados sem Alocação Prioritária, será realizado rateio
entre os respectivos Franqueados sem Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva,
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações (“Rateio Franqueados sem Alocação Prioritária” e, em conjunto com o Rateio
Franqueados sem Alocação Prioritária, “Rateio da Oferta a Franqueados”);
(j) caso haja Rateio da Oferta a Franqueados, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da
Data de Liquidação.
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(k) as Instituições Consorciadas somente atenderão aos Pedidos de Reserva realizados por Franqueados
titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Franqueado.
Os Franqueados que adquirirem Ações no âmbito da Oferta a Franqueados que optarem
pelo Lock-up da Oferta a Franqueados, ao realizar seu Pedido de Reserva, autorizarão
seu respectivo agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais
Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente
para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo de Lock-up da Oferta a
Franqueados.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Franqueados que optarem
pelo Lock-up da Oferta a Franqueados por quaisquer motivos venham a precisar de
liquidez durante o período de restrição a ele aplicável, e tendo em vista a
impossibilidade das Ações da Oferta a Franqueados optarem pelo Lock-up da Oferta a
Franqueados serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou
permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações
– Os Investidores do Segmento Private e os Franqueados que se comprometerem a

observar o Lock-up da Oferta do Segmento Private e o Lock-up da Oferta a
Franqueados, respectivamente, diante da impossibilidade de transferir, emprestar,
onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das
ações preferenciais de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da
Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, do Prospecto
Preliminar.

Oferta a Empregados
A Oferta a Empregados será realizada exclusivamente junto a Empregados que realizarem Pedido
de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o período compreendido entre 8 de
outubro de 2020, inclusive, e 21 de outubro de 2020, inclusive (“Período de Reserva de
Investidores Não Institucionais”), ou, no caso de Empregados que sejam Pessoas Vinculadas,
durante o período compreendido entre 8 de outubro de 2020, inclusive, e 13 de outubro de 2020,
inclusive (“Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas”), observados
os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Não Institucional.
Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados por Empregados de maneira irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (f) e (a), observadas as condições do Pedido de
Reserva, de acordo com as seguintes condições:
(a) os Empregados interessados em participar da Oferta Não Institucional deverão realizar reservas
de Ações junto a uma única Instituição Consorciada, mediante o preenchimento do Pedido de
Reserva, durante o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais ou o Período de
Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observados,
em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Não Institucional;
(b) o Empregado que seja Pessoa Vinculada deverá indicar, obrigatoriamente, no
respectivo Pedido de Reserva, a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de, em
não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada;
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(c) cada Empregado poderá estipular, no respectivo Pedido de Reserva, como condição de sua
eficácia, um preço máximo por Ação, conforme previsto no parágrafo 3° do artigo 45 da
Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Empregado opte por
estipular um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva e o Preço por Ação seja fixado em
valor superior ao preço máximo por Ação estabelecido pelo Empregado, seu Pedido de Reserva
será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada;
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações a ser adquirida e o
respectivo valor do investimento dos Empregados serão informados a cada Empregado pela
Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva até as 16:00 horas
do 1º (primeiro) dia útil subsequente 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 no item (g) abaixo;
(e) cada Empregado deverá efetuar o pagamento à vista do valor indicado no item (d) acima, junto
à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de Reserva, em recursos
imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até as 10:00 horas da Data de
Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto a qual o Pedido
de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por parte do Empregado e o Pedido de
Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição Consorciada junto a qual o Pedido de
Reserva tenha sido realizado. Em caso de tal cancelamento automático, a Instituição
Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação por parte do
respectivo Empregado;
(f) até as 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 Empregado, 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
neste Prospecto Preliminar, as possibilidades de cancelamento previstas nos itens (b), (c) e (e)
acima e a possibilidade de rateio prevista no item (g) abaixo;
(g) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Empregados: (i) seja igual
ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta a Empregados, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta
Varejo, de modo que as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas conforme ordem de
prioridade estabelecida neste Prospecto; ou (ii) exceda o total de Ações destinadas à Oferta a
Empregados, será realizado rateio entre os respectivos Empregados que apresentarem Pedido
de Reserva, proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta a Empregados”). Caso haja Rateio da Oferta
a Empregados, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da
Data de Liquidação;
(h) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Empregados
titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
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Oferta de Varejo
O montante de até 8% do total das Ações, caso haja demanda, serão destinadas à colocação junto
a Investidores de Varejo que realizarem Pedido de Reserva junto a uma única Instituição
Consorciada, durante o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais, ou, no caso de
Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva de
Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, observados os Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva Não Institucional.
Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados por Investidores de Varejo de maneira irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (e), (g), observadas as condições do Pedido de
Reserva, de acordo com as seguintes condições:
(a) os Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta de Varejo deverão realizar
reservas de Ações junto a uma única Instituição Consorciada, mediante o preenchimento do
Pedido de Reserva, durante o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais ou o
Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o caso,
observados, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Não
Institucional;
(b) o Investidor de Varejo que seja Pessoa Vinculada deverá indicar, obrigatoriamente,
no respectivo Pedido de Reserva, a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de,
em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada;
(c) cada Investidor de Varejo poderá estipular, no respectivo Pedido de Reserva, como condição de
sua eficácia, 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 de Varejo
opte por estipular um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva e o Preço por Ação seja
fixado em valor superior ao preço máximo por Ação por ele estabelecido, seu Pedido de
Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada;
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações a ser adquirida e o
respectivo valor do investimento dos Investidores da Oferta de Varejo serão informados a cada
Investidor da Oferta de Varejo pela Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo
Pedido de Reserva até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente 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 no item (g) abaixo;
(e) cada Investidor da Oferta de Varejo deverá efetuar o pagamento à vista do valor indicado no
item (d) acima, junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de
Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até as 10:00
horas da Data de Liquidação (conforme abaixo definido). Não havendo pagamento pontual, a
Instituição Consorciada junto a qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a
liquidação por parte do Investidor da Oferta de Varejo e o Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado pela Instituição Consorciada junto a qual o Pedido de Reserva
tenha sido realizado. Em caso de tal cancelamento automático, a Instituição Consorciada que
tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação por parte do respectivo
Investidor da Oferta de Varejo;
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(f) até as 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 da
Oferta de Varejo, 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 neste Prospecto Preliminar, as possibilidades de cancelamento previstas
nos itens (b), (c) e (e) acima e a possibilidade de rateio prevista no item (g) abaixo;
(g) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo: (i)
seja igual ou inferior ao montante de Ações da Oferta de Varejo remanescentes, não haverá
rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores
da Oferta Varejo, de modo que as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas conforme
ordem de prioridade estabelecida neste Prospecto; ou (ii) exceda o total de Ações da Oferta de
Varejo remanescentes, será realizado rateio entre os respectivos Investidores da Oferta de
Varejo que apresentarem Pedido de Reserva, proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta de Varejo”).
Caso haja Rateio da Oferta de Varejo, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis
contados da Data de Liquidação;
(h) As Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Oferta do Segmento Private
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, conforme descritos acima, as Ações remanescentes,
se houver, serão destinadas à colocação junto a Investidores do Segmento Private que realizarem
Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva de
Investidores Não Institucionais, ou, no caso de Investidores do Segmento Private que sejam
Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas
Vinculadas, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento
Private. Caso não haja Ações da Oferta Não Institucional remanescentes após a alocação
da Oferta a Franqueados, Oferta a Empregados e Oferta de Varejo, não haverá alocação
aos Investidores da Oferta do Segmento Private.
Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados por Investidores do Segmento Private de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (d), (e) e (g), observadas as
condições do Pedido de Reserva, de acordo com as seguintes condições:
(a) os Investidores do Segmento Private interessados em participar da Oferta Não Institucional
deverão realizar reservas de Ações junto a uma única Instituição Consorciada, mediante o
preenchimento do Pedido de Reserva, durante o Período de Reserva de Investidores Não
Institucionais ou o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas,
conforme o caso, observados, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva da Oferta do Segmento Private;
(b) o Investidor do Segmento Private que seja Pessoa Vinculada deverá indicar,
obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, a sua condição de Pessoa
Vinculada, sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva cancelado
pela respectiva Instituição Consorciada;
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(c) cada Investidor do Segmento Private poderá estipular, no respectivo Pedido de Reserva, como
condição de sua eficácia, 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
do Segmento Private opte por estipular um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva e o
Preço por Ação seja fixado em valor superior ao preço máximo por Ação por ele estabelecido,
seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada;
(d) o Investidor da Oferta do Segmento Private que tenha interesse em participar diretamente da
Oferta do Segmento Private, deverá indicar no Pedido de Reserva se está ou não de acordo
com o Lock-up da Oferta do Segmento Private;
(e) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações da
Oferta Base, será vedada a colocação de Ações aos Investidores do Segmento Private que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do
Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados;
(f) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações a ser adquirida e o
respectivo valor do investimento dos Investidores do Segmento Private serão informados a
cada Investidor do Segmento Private pela Instituição Consorciada que houver recebido o
respectivo Pedido de Reserva até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente 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 no item (i) abaixo;
(g) cada Investidor do Segmento Private deverá efetuar o pagamento à vista do valor indicado no
item (d) acima, junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de
Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até as 10:00
horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto
a qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por parte do
Investidor do Segmento Private e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela
Instituição Consorciada junto a qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado. Em caso de tal
cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva
deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor do Segmento Private;
(h) até as 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 (g) acima, a cada Investidor do
Segmento Private, 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 neste Prospecto Preliminar, as possibilidades de cancelamento previstas
nos itens (b), (c), (d), (e) e (g) acima e a possibilidade de rateio prevista nos itens (i) e (j)
abaixo;
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(i) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento
Private com Alocação Prioritária: (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas aos
Investidores do Segmento Private com Alocação Prioritária, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento
Private com Alocação Prioritária e as Ações remanescentes, se houver, poderão ser destinadas
para os Investidores do Segmento Private sem Alocação Prioritária até o limite de 5%,
conforme discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta; ou (ii) exceda o total de Ações destinadas aos Investidores do Segmento Private com
Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos Investidores do Segmento Private
com Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva proporcional ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio
Investidores do Segmento Private com Alocação Prioritária”).
(j) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento
Private sem Alocação Prioritária: (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas aos
Investidores do Segmento Private sem Alocação Prioritária, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento
Private sem Alocação Prioritária e as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas para os
Investidores do Segmento Private com Alocação Prioritária até o limite de 5%, conforme
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta;
ou (ii) exceda o total de Ações destinadas aos Investidores do Segmento Private sem Alocação
Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos Investidores do Segmento Private sem
Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva proporcional ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Investidores
do Segmento Private sem Alocação Prioritária” e, em conjunto com o Rateio Investidores do
Segmento Private com Alocação Prioritária, “Rateio do Segmento Private”).
(k) caso haja Rateio do Segmento Private, os valores depositados em excesso serão devolvidos
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três)
dias úteis contados da Data de Liquidação;
(l) As Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Os Investidores do Segmento Private que indicarem no Pedido de Reserva que estão de acordo
com o Lock-up da Oferta do Segmento Private e adquirirem Ações no âmbito da Oferta do
Segmento Private, não poderão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar
em garantia, ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações (“Lock-up Oferta do
Segmento Private”). Dessa forma, cada Investidor da Oferta do Segmento Private, que oprtar pelo
Lock-up da Oferta do Segmento Private, ao realizar seu Pedido de Reserva, autorizará seu agente
de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida
pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais
Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo de
Lock-up da Oferta do Segmento Private.
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento
Private que optarem pelo Lock-up da Oferta do Segmento Private por quaisquer
motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da Oferta do
Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta do
Segmento Private serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou
permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações

– Os Investidores do Segmento Private e os Franqueados que se comprometerem a
observar o Lock-up da Oferta do Segmento Private e o Lock-up da Oferta a
Franqueados, respectivamente, diante da impossibilidade de transferir, emprestar,
onerar, 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, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 99 deste

Prospecto Preliminar.
Oferta Institucional

A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes
de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos descritos acima, as Ações remanescentes
serão destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais
Investidores Institucionais reservas antecipadas, inexistindo valores mínimo e máximo de
investimento e assumindo cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo
com os requisitos para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.
Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM
400, exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos
termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas intenções
de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas
Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, levando em
consideração o disposto no Plano de Distribuição, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400, melhor atendam ao objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de
acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as
perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e
internacional.
Até as 16:00 horas do dia útil imediatamente seguinte à data de disponibilização do Anúncio de
Início, os Investidores Institucionais serão informados, por meio do seu respectivo endereço
eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fax, sobre a Data de Liquidação, a quantidade de
Ações alocada e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações 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 alocada, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação.
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A subscrição/aquisição das Ações será formalizada mediante assinatura de boletim de
subscrição/contrato de compra e venda, cujo modelo final foi previamente apresentado à CVM e
que informa o Investidor Institucional sobre o procedimento para a entrega das Ações. As Ações
que forem 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 Resolução 4.373, da Instrução CVM 560 ou da Lei 4.131.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% do total de Ações da Oferta Base. Nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a um
terço das Ações da Oferta Base, não será permitida a colocação de Ações junto aos Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de investimento
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 as
ações preferenciais 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 tais
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de

Bookbuilding poderá ter impacto adverso na formação do Preço por Ação e o investimento nas

Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar em redução da
liquidez das Ações da Companhia no mercado secundário. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais

que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar
adversamente a fixação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez
das ações preferenciais de emissão da Companhia no mercado secundário”, na página 94 deste
Prospecto Preliminar.
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, com data estimada para ocorrer em 23 de outubro de
2020, nos termos dos artigos 52 e 54-A 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 23 de
abril 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.
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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.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Coordenadores da Oferta, 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 individual e não solidária, 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 prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto
na seção “Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 67 deste
Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão 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, a execução de certos
procedimentos pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais pelos
assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura de
termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia pelos Acionistas Vendedores e pelos
Diretores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a
Companhia e os 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 obrigada 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 são potencialmente maiores do que os riscos relativos a
uma oferta de valores mobiliários no Brasil”, na página 96 deste Prospecto.
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O Contrato de Colocação estará 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 74 deste Prospecto.
Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo 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% do preço inicialmente indicado,
considerando um preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo
da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado do
valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item
19 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 serão imediatamente
divulgadas 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, constantes
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 72 deste Prospecto, mesmos meios utilizados
para divulgação do Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução
CVM 400.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução
CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa,
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 do pedido de
cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
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Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação (desde
que após a análise da CVM sobre o pleito justificado para revogação da Oferta), (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 úteis
contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima
referidos.
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 deste Prospecto, 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 divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
colocação das Ações da Oferta Base, em mercado de balcão não organizado, em regime de
garantia firme de liquidação, a ser 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

Quantidade

Coordenador Líder .....................................................................
Bank of America ........................................................................
Itaú BBA ...................................................................................
Santander .................................................................................
Total ....................................................................................

14.749.800,00
14.749.800,00
9.833.200,00
9.833.200,00
49.166.000,000

Percentual (%)
30,00%
30,00%
20,00%
20,00%
100,0%

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/adquirir as Ações da
Oferta Base 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
forem concedidos os registros da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação e o Contrato
de Colocação Internacional, disponibilizado este Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de
Início.
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Caso as Ações da Oferta Base, 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 e (ii) o número de Ações objeto da Garantia Firme de
Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas, no Brasil, por
investidores no mercado, multiplicada 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
preferenciais de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que
as operações realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização.
Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após notificação aos demais Coordenadores
da Oferta, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do
preço das ações preferenciais de emissão da Companhia na B3, no âmbito da Oferta, dentro de 30
(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 será 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 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 preferenciais 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 estará 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 72 deste Prospecto.
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Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termo 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, 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 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, boletins de subscrição e contratos de compra e venda de Ações que tenha
recebido e a Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores
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 3 (três) dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da
Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, 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 6 (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, Pedidos de Reserva, boletins de subscrição e/ou contratos de compra e
venda de Ações 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
titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu estatuto
social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Nível 2, conforme vigentes nesta
data, dentre os quais se destacam os seguintes:
•

direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária ou
preferencial corresponde a um voto;

•

direito ao recebimento de dividendos iguais a 10 (dez) vezes o valor pago a cada ação
ordinária;

•

direito de serem incluídas na oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle da
Companhia prevista no Artigo 41 do Estatuto Social nas mesmas condições e ao preço por ação
equivalente a 10 (dez) vezes o preço por ação ordinária pago ao acionista alienante; e

69

•

prioridade no reembolso de capital sobre as ações ordinárias, em caso de liquidação da
Companhia, em valor por ação preferencial correspondente à divisão do capital social da
Companhia pelo número total de ações de emissão da Companhia, multiplicado por 10 (dez).
Após o reembolso prioritário do capital e o reembolso do capital das ações ordinárias, as ações
preferenciais terão direito ao reembolso de 10 (dez) vezes o valor atribuído a cada ação
ordinária na partilha do ativo remanescente.

•

direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
preferenciais que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização
do Anúncio de Início; e

•

todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações preferenciais pela Lei das
Sociedades por Ações e pelo estatuto social da Companhia.

As ações ordinárias são conversíveis em ações preferenciais a critério dos respectivos titulares
dessas ações, na proporção de 10 ações ordinárias para cada ação preferencial, desde que estejam
inteiramente integralizadas e não haja violação à proporção legal de ações ordinárias e
preferenciais, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
A Companhia possui uma estrutura de acionária diferenciada na qual cada ação, ordinária ou
preferencial, detém um voto em todas as deliberações da assembleia geral, porém as ações
preferenciais um direito econômico 10 vezes maior que o direito econômico das ações ordinárias.
Isso permite à nossa Companhia emitir um décimo da quantidade de ações preferenciais do que
seria necessário para que os investidores tenham direito ao valor econômico correspondente a 10
ações ordinárias. Os três acionistas fundadores, que detêm atualmente a totalidade das ações
ordinárias, podem manter o poder de controle da Companhia com um percentual dos direitos
econômicos substancialmente menor do que seria exigido se houvesse uma única espécie de ação.
As ações preferenciais serão convertidas em ações ordinárias, na proporção de 10 ações ordinárias
para cada ação preferencial, se e quando a participação nos dividendos representada pelo número
total de ações ordinárias emitidas pela Companhia, excluídas as ações em tesouraria, for inferior a
10%.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão da
Companhia, vide Fator de Risco “Os acionistas controladores da Companhia têm o direito de
receber substancialmente menos dividendos que os titulares de ações preferenciais o que pode
motivá-los a tomar decisão acerca de distribuição de dividendos conflitante com o interesse dos
demais acionistas” na página 98 deste Prospecto Preliminar e a seção 18 do Formulário de
Referência.
Negociação das Ações na B3
A Companhia, seus acionistas controladores e a B3 celebraram em 11 de setembro de 2020 o
“Contrato de Participação no Nível 2”, por meio do qual a Companhia adere ao Nível 2 de
Governança Corporativa da B3 (“Nível 2”). As Ações da Companhia passarão a ser negociadas no
Nível 2 a partir do dia útil seguinte à disponibilização do Anúncio de Início sob o código “TFCO4”.
A B3 concedeu à Companhia em 7 de agosto de 2020, por meio da Carta 016/2020-PRE, uma
dispensa com relação à observância de certas regras previstas no Regulamento de Listagem do
Nível 2 (“Regulamento do Nível 2”) mediante a adoção de determinadas práticas previstas no
Regulamento do Novo Mercado. Dentre as dispensas concedidas, a Companhia foi dispensada de
manter o percentual mínimo de 25% de ações em circulação, previsto no Regulamento do Nível 2,
sendo autorizada a manter um percentual mínimo de ações em circulação que seja computado com
base apenas nas ações preferenciais – única espécie de ações a ser admitida à negociação – e
superior a 50% da referida espécie de Ações da Companhia.
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A dispensa é condicionada à adoção e manutenção pela Companhia de determinadas práticas de
governança corporativa já adotadas pela Companhia e previstas no Regulamento do Novo Mercado,
incluindo, dentre outras: (i) a observância do procedimento estabelecido pelo Regulamento do
Novo Mercado no que se refere à eleição de membros independentes para compor o Conselho de
Administração; (ii) a implementação de auditoria interna, nos termos previstos no Regulamento do
Novo Mercado; e (iii) demais normas relativas à divulgação de informações e documentos pela
Companhia.
O não atendimento das condições previstas na Carta 016/2020-PRE acarretará a revogação da
dispensa concedida, estando a Companhia sujeita às sanções previstas no Regulamento do Nível 2.
As principais regras relativas às práticas determinadas no Regulamento do Nível 2, no Regulamento
do Novo Mercado, bem como o modelo de governança adotado pela Companhia encontram-se
resumidas no item 12.12 do Formulário de Referência da Companhia. 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 Preliminar, do Formulário de Referência,
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.
Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
A Companhia, seus administradores e os Acionistas Vendedores se comprometerão, perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição
à venda de Ações, por meio dos quais, observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação
Internacional, concordarão em não oferecer, vender, contratar a venda, penhorar, celebrar
qualquer swap ou hedge, ou outro acordo que transfira, no todo ou em parte, qualquer uma das
consequências econômicas da propriedade dos valores mobiliários, ou de outra forma alienar, direta
ou indiretamente, pelo período de cento e oitenta dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, quaisquer Ações de que sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber Ações, ou
que admitam pagamento mediante entrega de Ações, bem como derivativos nelas lastreados.
Adicionalmente, nos termos do Regulamento do Nível 2, observadas as exceções contidas no item
3.4 do referido regulamento, nos 6 (seis) meses subsequentes à Oferta, a contar do início da
vigência do Contrato de Participação no Nível 2, os acionistas controladores e os administradores da
Companhia não poderão vender e/ou ofertar à venda quaisquer das Ações e derivativos destas de
que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta. Após esse período inicial de 6 (seis)
meses, o acionista controlador e os administradores da Companhia não poderão, por mais 6 (seis)
meses, vender e/ou ofertar à venda mais do que 40% das ações de emissão da Companhia e
derivativos destas de que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta.
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 poderá
prejudicar o valor de negociação das Ações.
Para mais informações, veja o fator de risco “A emissão, a venda ou a percepção de
uma potencial emissão ou venda de quantidades significativas de ações preferenciais
de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up
pode afetar adversamente o preço de mercado das ações preferenciais de emissão da
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a
Companhia” constante da seção “Fatores de Risco – Riscos Relacionados à Oferta e às
Ações” na página 94 deste Prospecto Preliminar.
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Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações preferenciais de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
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 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 Preliminar, 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 92 e 19 e, 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 recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, 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.
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Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar 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
Track & Field Co S.A
Diretoria de Relações com Investidores
Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, 8° e 9° andares, Edifício Juscelino Plaza
Itaim Bibi
CEP 04543-121, São Paulo, São Paulo, Brasil
At.: Sr. Fernando Queiroz Tracanella
Tel.: +55 (11) 3048-1200
ri.tfco.com.br/ (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”)
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, 14° andar
Itaim Bibi
CEP 04538-133, São Paulo, São Paulo, Brasil
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Preferenciais da Track & Field CO S.A.”, escolher o link “Prospecto Preliminar”)
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400, 18° andar
Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, São Paulo, Brasil
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos”, clicar no item
“Track&Field Co S.A., e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”)
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3500, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º andares
Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, São Paulo, Brasil
At.: Sra. Renata G. Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar em
"Track & Field Co S.A.", clicar em "2020", em "Oferta Pública Inicial de Ações ". Em seguida, clicar
no link específico do Prospecto Preliminar)
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek n° 2.041 e 2.235, Bloco A
Vila Olímpia
CEP 04543-011, São Paulo, São Paulo, Brasil
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 Track & Field” e clicar em “Prospecto Preliminar”)
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Instituições Consorciadas
O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas e
será novamente divulgado em 8 de outubro de 2020, dia de início do Período de Reserva da Oferta,
do Período de Reserva da Oferta para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições
Consorciadas que aderiram à Oferta. A partir de tal data, 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).
Este Prospecto Preliminar 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 (www.cvm.gov.br,
neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em
seguida, na tabela de “Ofertas Primárias e Secundárias em Análise na CVM”, clicar no item
“Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise” / “Ofertas Secundárias
em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “Track
& Field Co S.A” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e
(ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/
sobre-ofertas-publicas/ – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em
“Empresas”, depois clicar em “Track & Field Co S.A” e posteriormente acessar “Prospecto
Preliminar”).
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
Track & Field Co S.A
ri.tfco.com.br/ (neste website, clicar no documento correspondente)
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações da Track & Field Co S.A.”, clicar no título do documento correspondente).
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos”, clicar no item
“Track&Field Co S.A., e, então, clicar no documento correspondente)
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Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar em
"Track & Field Co S.A.", clicar em "2020", em "Oferta Pública Inicial de Ações" e, em seguida, clicar
no documento correspondente)
Banco Santander (Brasil) S.A.
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Track & Field” e clicar no 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).
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 (www.cvm.gov.br, neste website acessar “Central de
Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Ofertas Primárias
e Secundárias em Análise na CVM”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas
Primárias em Análise” / “Ofertas Secundárias em Análise” na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume
em R$”, acessar o link referente à “Track & Field Co S.A” e, posteriormente, clicar no link referente
ao Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/servicos/ofertaspublicas/sobre-ofertas-publicas – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em
“Empresas”, depois clicar em “Track & Field Co S.A” e posteriormente acessar “Prospecto
Preliminar”).
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 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 Regulamento 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, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta 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 deste Prospecto Preliminar, do Prospecto
Definitivo e do Formulário de Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR 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 DAS PÁGINAS 19 E 92 DESTE
PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO 4 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.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi
requerido junto à CVM em 14 de agosto de 2020.
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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 auxiliálos na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes
aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
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 Preliminar 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,
dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O 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. associaramse 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, da Alupar, da BR
Malls, do Magazine Luiza e da Rumo e dos re-IPOs da Eneva e da Vulcabras. 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 e
Dimed, assim como do IPO da Mitre Realty, Estapar, Ambipar e Lojas Quero-Quero.
Bank of America
O Bank of America está presente no Brasil desde 1953, contando com uma estrutura de
aproximadamente 400 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.
O conglomerado Bank of America Merrill Lynch 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 59 milhões de clientes a partir de
suas mais de 6.100 agências, mais de 18.000 caixas eletrônicos e um sistema online que atende
mais de 25 milhões de usuários ativos.
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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.
Itaú BBA
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da fusão
dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros
S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: ativos na
ordem de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA começa
com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio Beltran, em
parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para operações
financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting, hedge, crédito
e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA
Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a área
corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
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O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações acumulando
um total de US$25,7 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
Santander
O Banco Santander (Brasil) S.A. (“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 2019, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €8,3 bilhões no
mundo, dos quais 53% nas Américas e 28% no Brasil. Na América Latina, em 2019, o Grupo
Santander possuía cerca de 4,6 mil agências e cerca de 69 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.
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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.
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 2019, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 26,3 milhões de clientes, 3.840
agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 37,1 mil caixas eletrônicos próprios e
compartilhados, além de um total de ativos em torno de R$858 bilhões e patrimônio líquido de,
aproximadamente, R$68,2 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2019, possui uma participação de
aproximadamente 28% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo, além
de representar cerca de 53% 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 2013, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública de ações da Via Varejo S.A., na
oferta pública inicial de ações da Ser Educacional S.A., na oferta pública inicial de units de Alupar
Investimentos S.A. e na oferta pública inicial de Smiles S.A.
Em 2014, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow–on da Oi S.A.
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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. e da Pet
Center Comércio e Participações S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via Varejo
S.A., do Banco BTG Pactual S.A. e do Banco Inter S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas
ofertas de follow-on da Cogna Educação S.A. e das Lojas Americanas S.A.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia não mantém
relacionamento com o BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o BTG
Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra
oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia poderá, no futuro, contratar o BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em condições a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de
suas atividades.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações contra
o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O
BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado 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 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 97 deste Prospecto.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou permutáveis em
ações preferenciais) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo 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 nas ações
preferenciais de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações
assumidas antes da contratação do BTG Pactual no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos
de valores mobiliários, exercício de opções de compra e venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao BTG Pactual ou sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Bank of America
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da Oferta, o Bank of America e/ou
as demais sociedades de seu conglomerado econômico não possuem qualquer outro
relacionamento comercial ou societário com a Companhia e demais sociedades do seu
conglomerado econômico.
A Companhia e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão, no futuro, contratar o
Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico para a realização de
operações financeiras usuais, 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 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 como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações 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 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 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 97 deste Prospecto.
O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações) e emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo 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 nas Ações; 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.
Nos últimos 12 meses, o Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou
por suas controladas e coligadas.
Nos últimos 12 meses, o Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico, não
transacionaram, de qualquer forma, valores mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Bank of America e/ou qualquer
sociedade do 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 por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bank of
America 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 Bank of America ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Banco Itaú BBA S.A.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Itaú BBA e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico possuem os seguintes relacionamentos relevantes com a
Companhia:
Companhia:
•

Prestação de serviços de cash management e serviços de SISPAG/Boletos, contratados em 30
de junho de 2009 sem prazo de vencimento de determinado. Tais operações contam com
tarifas de R$2,30 a R$3,60 por transação e não conta com quaisquer taxas ou garantias.

•

Operação de crédito na modalidade capital de giro com o Banco Itaú Unibanco S.A., contratada
em 3 de abril de 2020, no valor de R$30 milhões e saldo devedor, em 30 de junho de 2020, de
R$30,2 milhões, com taxa CDI + 4,2% a.a. e vencimento em 24 meses, em 31 de março de
2022, contando com garantia composta por: cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos
cobre conta bancária em garantia.

Track & Field Franchising Ltda.
•

Prestação de serviços de cash management e serviços de SISPAG/Boletos, contratados em 26
de outubro de 2011, sem prazo de vencimento de determinado. Tais operações contam com
tarifas de R$2,30 a R$7,90 por transação e não contam com quaisquer taxas ou garantias.

•

Prestação de serviços de administração de fundos de investimento com recursos do emissor /
ofertante no volume de aproximadamente R$2.140.148,00, contratados em 29 de novembro de
2017 sem prazo de vencimento determinado. Tais serviços são remunerados via taxa de
administração de 0,600% a.a. Por sua natureza, tal operação não possui garantias.

Real Time Sports S.A.
•

Prestação de serviços de cash management, contratados em 21 de outubro de 2015, sem prazo
de vencimento determinado e tarifas de R$7,90 por transação. Tal operação não consta com
quaisquer taxas ou garantias.

Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública
de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
O Itaú BBA e/ou sociedades integrantes do grupo econômico do Itaú BBA e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo econômico eventualmente
realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou possuem títulos e
valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou de
sociedades de seu grupo econômico, sendo que: (i) em nenhum caso tais negociações envolveram
ações representativas de participações que atingiram nos últimos 12 meses, 5% do nosso capital
social; e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em bolsa de valores a preços e
condições de mercado.
A Companhia poderá, no futuro, contratar o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em condições a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de
suas atividades.
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O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou permutáveis em
ações ordinárias e/ou preferenciais) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu grupo 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 nas ações
ordinárias e/ou preferenciais de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes
de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra e venda por terceiros e/ou
contratos de compra.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Itaú BBA ou sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas
páginas 102 e 100 deste Prospecto, parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada à
amortização/liquidação de dívidas com o Itaú BBA ou com sociedades de seu conglomerado
econômico. Caso isso ocorra, a do Itaú BBA na Oferta poderá caracterizar eventual conflito de
interesse. Para mais informações sobre os possíveis conflitos de interesse que a participação do
Itaú BBA na Oferta pode ensejar, ver fator de risco “Fatores de Risco relativos à Oferta e às Ações
– Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão da Oferta,
uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela Companhia ao pagamento de
dívidas em aberto com determinados Coordenadores da Oferta”, constante da página 96 deste
Prospecto.
Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Santander e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico possuem os seguintes relacionamentos relevantes com a
Companhia e/ou suas subsidiárias:
Companhia
•

Prestação de serviços de Cash Management com volume mensal aproximado de 300 mil boletos
e R$25 milhões de pagamentos, taxa média de R$0,15 e R$4,50, respectivamente, com prazo
indeterminado. Não existem garantias para essa operação. O Santander é o responsável pelos
pagamentos aos fornecedores e cobrança;

•

Prestação de serviços de adquirência, sendo a Getnet a responsável pelos processamentos,
com taxas que variam de 0,95% a.a. a 2,20% a.a. Este serviço é prestado por prazo
indeterminado e sem garantias;

•

Prestação de serviços de folha de pagamento para os funcionários do Fratex Indústria e
Comércio Ltda. Não há valores, taxas ou garantias devidas pelo Fratex Indústria e Comércio
Ltda. ao Santander pela prestação deste serviço. Este serviço é prestado por prazo
indeterminado;

•

Aplicações financeiras em fundos de investimento geridos pela Santander Asset, com saldo
atual no valor de R$37,7 milhões contratados entre abril de 2020 e julho de 2020. As taxas
variam entre 91,29% do CDI e 96,60% do CDI. Não existem garantias para essa operação.
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Track & Field Co Participações Ltda.
•

Prestação de serviços de Cash Management com volume mensal aproximado de R$141 mil em
pagamentos, taxa média de R$4,50 e prazo indeterminado. Não existem garantias para essa
operação. O Santander é o responsável por parte dos pagamentos aos fornecedores.

Track & Field Franchising Ltda.
•

Prestação de serviços de Cash Management com volume mensal aproximado de R$124 mil,
taxa média de R$4,50 e prazo indeterminado. Não existem garantias para essa operação. O
Santander é o responsável por parte dos pagamentos aos fornecedores;

•

Prestação de serviços de folha de pagamento aos funcionários da Track & Field Franchising
Ltda. Não há valores, taxas ou garantias devidas pelo Track & Field Franchising Ltda. ao
Santander pela prestação deste serviço. Este serviço é prestado por prazo indeterminado.

Retail Solutions Assessoria e Consultoria de Merchandising Ltda.
•

Prestação de serviços de Cash Management com volume mensal aproximado de R$25 mil, taxa
média de R$4,50 e prazo indeterminado. Não existem garantias para essa operação. O
Santander é o responsável por parte dos pagamentos aos fornecedores.

Real Time Sports S.A.
•

Prestação de serviços de Cash Management com volume mensal aproximado de R$177 mil,
taxa média de R$4,50 e prazo indeterminado. Não existem garantias para essa operação. O
Santander é o responsável por parte dos pagamentos aos fornecedores e cobrança;

•

Prestação de serviços de folha de pagamento para os funcionários do Real Time Sports S.A.
Não há valores, taxas ou garantias devidas pelo Real Time Sports S.A. ao Santander pela
prestação deste serviço. Este serviço é prestado por prazo indeterminado;

•

Prestação de serviços de adquirência, sendo a Getnet a responsável por parte dos
processamentos, com taxas que variam de 0,95% a.a. a 2,20% a.a. Este serviço é prestado por
prazo indeterminado e sem garantias.

A Companhia e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão, no futuro, contratar o
Santander e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para
realização de operações financeiras, 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 em condições a serem acordadas
oportunamente entre as partes.
O Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações 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 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 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 97 deste Prospecto.
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O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações) e emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo 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 nas Ações; e
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do
Santander 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.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Santander e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de
valores mobiliários emitidos pela Companhia ou por suas controladas e coligadas.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Santander e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico, não transacionaram, de qualquer forma, valores
mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
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.
RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores não
mantêm relacionamento comercial relevante com o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder
e/ou qualquer sociedade do 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 Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras,
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
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O BTG Pactual e/ou sociedades do seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de
acordo com os quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Ações contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O
BTG Pactual ou sociedade de seu conglomerado 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 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 97 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 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder ou
sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação
do Coordenador Líder como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, 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 Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Bank of America e/ou as
demais sociedades de seu conglomerado econômico não possuem qualquer outro relacionamento
comercial ou societário com os Acionistas Vendedores.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Bank of America e/ou
qualquer sociedade do 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/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o Bank of America e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bank of America ou
sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do
Bank of America como instituição intermediária na Oferta. Ainda, 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.
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade integrantes de seu conglomerado econômico, prestam serviços bancários para
alguns Acionistas Vendedores Pessoas Físicas, incluindo, entre outros, investimentos, operações de
crédito, consultoria ou gestão financeira.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou
qualquer sociedade do 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 Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
econômico, de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o Itaú BBA e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Itaú BBA ou sociedades de
seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação
do Itaú BBA como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre
os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses
referente à atuação do Itaú BBA como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os
Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA
ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Santander e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico possuem os seguintes relacionamentos relevantes com alguns
Acionistas Vendedores:
Frederico Wagner
•

Prestação do serviço de cartão de crédito, sendo o Santander responsável, com limite de
R$100 mil, sem garantia e com saldo utilizado de R$30,6 mil em julho de 2020. Taxas líquidas
que variam de 1,6% a.a. a 6,0% a.a. e prazo indeterminado.

Ricardo Rosset
•

Prestação do serviço de cartão de crédito, sendo o Santander responsável, com limite de
R$110 mil, sem garantia e com saldo utilizado de R$87 mil em julho de 2020. Taxas líquidas
que variam de 1,60% a.a. a 6,0% a.a. e prazo indeterminado.
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Tulio Capeline Landin
•

Prestação do serviço de cartão de crédito, sendo o Santander responsável, com limite de
R$52,7 mil, sem garantia e com saldo utilizado de R$4 mil em julho de 2020. Taxas líquidas
que variam de 1,6% a.a a 6,0% a.a. e prazo indeterminado;

•

Prestação de serviço de empréstimo disponível em conta corrente no valor de R$34,8 mil de
limite, sem saldo utilizado em julho de 2020, com garantia de aval prestada por Tulio Capeline
Landin e taxa de 8% a.m, por prazo indeterminado.

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta e do relacionamento descrito
acima, o Santander e/ou qualquer sociedade integrantes de seu conglomerado econômico, prestam
serviços bancários para alguns Acionistas Vendedores incluindo, entre outros, conta corrente,
investimentos, operações de crédito, consultoria ou gestão financeira.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Santander e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de titularidade dos Acionistas Vendedores e não foram
realizadas aquisições e vendas, pelo Santander e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
econômico, de valores mobiliários de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o Santander e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander ou sociedades
de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação
do Santander como instituição intermediária na Oferta. Ainda, 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 19 deste
Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na página 398 deste
Prospecto, e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas anexas a
este Prospecto.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos, dos
fatores de risco mencionados abaixo e por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço
de mercado das ações preferenciais 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 lhes afetar de
maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou
pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente consideram irrelevantes, também podem
prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, 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 preferenciais 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 398 deste Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o 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 afetam o comportamento das pessoas, como o 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 Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente da
COVID-19, cabendo aos seus países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto da 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 podem ter um efeito adverso relevante na economia global e na
economia brasileira.
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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 nossa emissão, 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.

Um mercado ativo e líquido para as ações de emissão da Companhia poderá não se
desenvolver. A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores
mobiliários poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender
as ações preferenciais 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.
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 e os europeus. Essas
características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade dos
investidores de vender as ações de emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo preço e na
ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso no preço das ações de emissão
da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o
preço de negociação das ações de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
O tamanho, liquidez, concentração e potencial volatilidade do mercado de capitais brasileiro
poderão se transformar em obstáculos para os investidores de ações de emissão da Companhia que
desejarem vender as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito
substancialmente adverso no mercado das ações de emissão da Companhia. Na hipótese de as
ações em negociação da Companhia não se transformarem e permanecerem como um mercado
ativo e líquido de negociação, o preço de negociação das ações de emissão da Companhia 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.
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Adicionalmente, a economia brasileira 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, tal como a recente tensão política entre Estados Unidos e Irã e o surto de coronavírus na
China e na Europa.
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 em 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 preferenciais
de emissão da Companhia.

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 preferenciais de emissão da
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a
Companhia.
Após o término das Restrições à Negociação das Ações (Lock-up), as ações preferenciais de
emissão da Companhia sujeitas ao Lock-up estarão disponíveis para venda no mercado. A
ocorrência de vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de
ações preferenciais de emissão da Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das
ações preferenciais de emissão da Companhia. Para informações adicionais, ler seção “Informações
Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)”, na página 71 deste Prospecto.

A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de
valores mobiliários, o que poderá afetar o preço das Ações e resultar em uma diluição
da participação do investidor.
A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de
emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações preferenciais de
emissão da Companhia ou permutáveis por elas. Qualquer captação de recursos por meio da
distribuição de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ou permutáveis por elas pode
resultar em alteração no preço de mercado das ações preferenciais de emissão da Companhia e 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 poderá afetar 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
preferenciais de emissão da Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá 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% das Ações da Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações da
Oferta Base, não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.
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A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar 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 preferenciais de emissão da Companhia no mercado secundário.

A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a
desistência dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da
Companhia de alcançar dispersão acionária na Oferta.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e,
conforme expressamente previsto neste Prospecto, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor
inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da
subtração entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da
Faixa Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que
possibilitará a desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. Na
ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, a Companhia
alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade
significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta na ocorrência de um
Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta,
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta de subscrição e integralização/aquisição das Ações (sem considerar as Ações
Suplementares) que tenham sido subscritas/adquiridas, porém não integralizadas ou pagas e
liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e até
o limite individual de garantia firme de cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do
Contrato de Colocação. Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da
Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, caso as Ações não
sejam integralmente subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos
termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva,
boletins de subscrição, contratos de compra e venda e intenções de investimentos
automaticamente cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a
seção “Informações sobre a Oferta – Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da
Oferta” na página 66 deste Prospecto.

Investidores que adquirirem Ações poderão sofrer diluição imediata e substancial no
valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser 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 poderão receber
um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na Oferta,
resultando em diluição imediata do valor de seu investimento de 87,64% (sem considerar o Plano
de Opções da Companhia) e 87,53% (considerando o Plano de Opções da Companhia e sem
considerar as Ações Suplementares). Para mais informações sobre a diluição da realização da
Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 104 deste Prospecto.
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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 são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma
oferta de valores mobiliários no Brasil.
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.
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.
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.

Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão da
Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela Companhia
ao pagamento de dívidas em aberto com determinados Coordenadores da Oferta.
Durante o processo de tomada da decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores
devem levar em consideração a existência de um potencial conflito de interesse relacionado à
participação de determinados Coordenadores da Oferta, tendo em vista que a Companhia poderá
destinar parte dos recursos da Oferta para liquidar dívidas contratadas junto ao Itaú BBA e/ou
sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos, conforme descritos na seção de
“Destinação dos Recursos” na página 100 deste Prospecto. Dessa forma, o fato de o o Itaú BBA
atuar como Coordenadores da Oferta pode, eventualmente, gerar situações de conflito de
interesse, impactando a condução dos trabalhos relativos à distribuição e aos esforços de colocação
das Ações no contexto da Oferta.
Para mais informações, ver seções “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da
Oferta”, “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas páginas 83, 102 e 100
deste Prospecto, respectivamente.
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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 e contratos de compra e venda feitos perante as Instituições
Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo 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 preferenciais de
emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme
previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, 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, as Instituições Consorciadas em questão
deverão cancelar todos os Pedidos de Reserva e contratos de compra e venda que tenham 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 e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos sobre movimentação financeira, eventualmente incidentes. Para maiores informações, veja
a seção “Violações de Norma de Conduta” na página 69 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 seu grupo econômico poderão realizar operações com
derivativos para proteção (hedge), tendo as ações preferenciais 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. 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, ANBIMA e/ou de
potenciais investidores da Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta.
Até a divulgação do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, 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.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta, a Companhia ou os Acionistas
Vendedores 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, podendo também arquivar o pedido de registro da
Oferta.
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Os titulares das ações preferenciais de emissão da Companhia poderão não receber
dividendos ou juros sobre o capital próprio.
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 das nossas ações preferenciais
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.

Os acionistas controladores da Companhia têm o direito de receber substancialmente
menos dividendos que os titulares de ações preferenciais o que pode motivá-los a
tomar decisão acerca de distribuição de dividendos conflitante com o interesse dos
demais acionistas.
O direito a receber dividendos dos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia é 10
(dez) vezes inferior ao dividendo distribuído aos titulares de ações preferencias de nossa emissão.
O fato dos acionistas controladores da Companhia receberem parcela proporcionalmente inferior
aos dividendos que a Companhia distribui, em relação aos dividendos aos quais os acionistas
titulares de ações preferenciais têm direito, pode influenciar suas decisões relativas à distribuição
de dividendos ou proventos, que eventualmente, podem ser divergentes do interesse dos acionistas
titulares de ações preferenciais.
O fato de a Companhia ter duas espécies de ações e um acordo de votação entre os acionistas
controladores da Companhia têm o efeito de concentrar o controle do voto com tais acionistas; isso
limitará ou impedirá sua capacidade de influenciar assuntos corporativos.
Devido à proporção de ações ordinárias em circulação ser 10 (dez) vezes maior que das ações
preferenciais, os acionistas detentores de ações ordinárias detêm juntos uma maioria substancial do
poder de voto do capital social da Companhia em circulação. Devido à desproporção quantitativa
entre as ações ordinárias e preferenciais emitidas pela Companhia, os detentores de nossas ações
ordinárias controlam coletivamente a maioria do poder de voto e, portanto, podem controlar todos
os assuntos submetidos para aprovação dos acionistas da Companhia, desde que as ações
ordinárias representem pelo menos mais de 50% de todas as ações em circulação. Esse controle
concentrado limitará ou impedirá sua capacidade de influenciar assuntos corporativos no futuro
próximo.

A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia acará com todos os custos e das despesas da Oferta, incluindo os custos e das
despesas da Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os valores
líquidos a serem recebidos em decorrência da Oferta Primária e, por consequência, os valores
creditados ao patrimônio líquido da Companhia, o que poderá impactar negativamente os
resultados da Companhia no período de apuração subsequente à realização da Oferta. Para
informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto.
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Os Investidores do Segmento Private e os Franqueados que se comprometerem a
observar o Lock-up da Oferta do Segmento Private e o Lock-up da Oferta a
Franqueados, respectivamente, diante da impossibilidade de transferir, emprestar,
onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das
ações preferenciais de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da
Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações.
Os Investidores do Segmento Private e os Franqueados se comprometeram, durante o período de
60 e 45 dias, conforme o caso, contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, a não
transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação
da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento
Private, os Franqueados e os Empregados por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez
durante os períodos de Lock-up aplicáveis e, tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta
a Empregados, da Oferta a Franqueados e da Oferta do Segmento Private serem transferidas,
emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais
restrições poderão causar-lhes perdas.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$12,80, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia
estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão de aproximadamente
R$232,6 milhões (sem considerar as Ações Suplementares), após a dedução de comissões, tributos
e despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária para
(i) pagamento antecipado de contrato financeiro; (ii) pagamento de dividendos declarados aos
acionistas da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e refletidos nas demonstrações financeiras
da Companhia; (iii) investimento na plataforma de wellness; (iv) investimento em inovações
tecnológicas; e (v) investimento na cadeia de produção e no centro de distribuição da Companhia.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretende dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, que representa
aproximadamente 40,1% da Oferta Base:

Destinação
Pagamento antecipado de contrato financeiro ...............................
Pagamento de dividendos declarados............................................
Investimento na plataforma de wellness .......................................
Investimento em inovações tecnológicas .......................................
Investimento na cadeia de produção e centro de distribuição .........
Total .....................................................................................
(1)
(2)
(3)

Percentual
Estimado dos
Recursos Líquidos

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)

15%
57%
13%
10%
5%
100,0%

34.884.563,37
132.561.340,80
30.233.288,25
23.256.375,58
11.628.187,79
232.563.755,79

Com base no Preço por Ação de R$12,80, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução dos comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Sem considerar as Ações Suplementares.

Destaca-se que mais de 50% dos recursos líquidos auferidos com a Oferta Primária serão utilizados
para o pagamento de dividendos aos acionista da Companhia e que menos de 30% serão
destinados para o desenvolvimento dos negócios da Companhia.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretende dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, considerando as Ações
Suplementares:

Destinação
Pagamento antecipado de contrato financeiro ...............................
Pagamento de dividendos declarados............................................
Investimento na plataforma de wellness .......................................
Investimento em inovações tecnológicas .......................................
Investimento na cadeia de produção e centro de distribuição .........
Total .....................................................................................
(1)
(2)
(3)

Percentual
Estimado dos
Recursos Líquidos

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)

15%
57%
13%
10%
5%
100,0%

34.879.011,73
132.540.244,59
30.228.476,84
23.252.674,49
11.626.337,24
232.526.744,89

Com base no Preço por Ação de R$12,80, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução dos comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Considerando as Ações Suplementares.
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Conforme descrito acima, a Companhia pretende utilizar parte dos recursos a serem captados com
a Oferta Primária para liquidar dívida vigente com o Banco Itaú Unibanco S.A., com saldo devedor,
em 30 de junho de 2020, de R$30,2 milhões, com taxa CDI + 4,2% a.a. e vencimento em 24
meses, em 31 de março de 2022. Para mais informações sobre o contrato, veja a seção
“Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta”, na página 83 deste Prospecto
e a seção “Operações Vinculadas a Oferta” na página 102 deste Prospecto.
A efetiva aplicação dos recursos obtidos por meio da Oferta depende de diversos fatores que a
Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado
então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos
futuros e tendências. Os valores efetivamente utilizados e a escolha do momento da utilização do
capital arrecadado, dependerão de uma série de fatores, incluindo os fatores de risco, descritos na
seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” na página 19
deste Prospecto e da seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência. Alterações nesses e
em outros fatores podem nos obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos quando de sua
efetiva utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia sejam inferiores à sua estimativa, sua aplicação
será reduzida de forma proporcional aos objetivos 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. Um aumento
(redução) de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria (reduziria) o valor dos recursos líquidos a
serem captados na Oferta Primária em R$18,8 milhões.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos
provenientes da Oferta Secundária serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Oferta
na situação patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 103 deste Prospecto.
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
Conforme descrito na seção “Destinação dos Recursos”, na página 100 deste Prospecto, parte dos
recursos oriundos da Oferta será utilizada pela Companhia para amortização ou liquidação, total ou
parcial, de dívidas com os Coordenadores da Oferta e/ou sociedades pertencentes aos seus
respectivos conglomerados econômicos.
Abaixo estão descritas as operações vinculadas à Oferta celebradas pela Companhia que constam
como credores o Itaú BBA (que é um Coordenador da Oferta) e/ou sociedades de seus respectivos
conglomerados econômico, que serão objeto de amortização ou liquidação com recursos da Oferta:
Itaú Unibanco S.A.
•

Operação de crédito na modalidade capital de giro com o Banco Itaú Unibanco S.A., contratada
em 3 de abril de 2020, no valor de R$30 milhões e saldo devedor, em 30 de junho de 2020, de
R$30,2 milhões, com taxa CDI + 4,2% a.a. e vencimento em 24 meses, em 31 de março de
2022, contando com garantia composta por: cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos
cobre conta bancária em garantia.

À exceção das operações descritas acima, não há qualquer outra transação financeira celebrada
entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta que sejam vinculadas à Oferta, conforme descrito
no item 10.1(f) do nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, não serão amortizadas
ou liquidas com recursos da Oferta.
O montante destinado à amortização/liquidação das dívidas listadas acima junto ao Itaú BBA não
será, em qualquer hipótese, individualmente, igual ou superior a 20% (vinte por cento) dos
recursos totais captados no âmbito da Oferta.
A participação Itaú BBA na Oferta pode caracterizar eventual conflito de interesse, para tanto veja
a seção “Fatores de Riscos Relacionados à Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores
podem ter interesse vinculado à conclusão da Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta
deve ser destinada pela Companhia à liquidação ou à amortização de dívida em aberto com
Coordenadores”, na página 96 deste Prospecto.
Para mais informações sobre o relacionamento comercial relevante dos Coordenadores com a
Companhia, veja a seção “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta”, na
página 83 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e
financiamentos consolidados (circulante e não circulante) e o patrimônio líquido da Companhia, em
30 de junho de 2020, indicando: (i) a posição real em 30 de junho de 2020; e (ii) a posição
ajustada para considerar os recursos líquidos a serem obtidos pela Companhia provenientes da
Oferta Primária, estimados em aproximadamente R$232,6 milhões (sem considerar as Ações
Suplementares), após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito
da Oferta, com base no Preço por Ação de R$12,80, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Real” foram extraídas das demonstrações
financeiras consolidadas relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020. O
investidor deve ler as informações da tabela abaixo em conjunto com com as seções “3.
Informações Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do nosso Formulário
de Referência.
Em 30 de junho de 2020
Ajustado
Real
Pós-Oferta(1)

(em milhares de R$)
Empréstimos e Financiamentos - Circulante (R$ mil) ............
Empréstimos e Financiamentos - Não Circulante (R$ mil) .....
Patrimônio Líquido .............................................................

10.118
20.107
20.094
50.319

Capitalização Total(3)...................................................
(1)

(2)

(3)

Ajustado
Pós-Oferta(2)

(em milhares de R$)
10.118
20.107
252.658
282.883

10.118
20.107
252.621
282.846

Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária (sem considerar as Ações Suplementares), estimados em
R$232,6 milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, calculado com base no
Preço por Ação de R$12,80, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária (considerando as Ações Suplementares), estimados em
R$232,5 milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, calculado com base no
Preço por Ação de R$12,80, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) e patrimônio líquido.

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$12,80, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução do valor do patrimônio líquido e da
capitalização total da Companhia em R$18,8 milhões, após a dedução das comissões e das
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Dessa forma, nossa
capitalização não será afetada pela Oferta Secundária.
Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 30 de junho de 2020.
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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 e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a conclusão da Oferta.
Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$20,1 milhões e o
valor patrimonial por ação ordinária correspondia, na mesma data, a R$ 0,02. Referido valor
patrimonial por ação ordinária representa o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo
número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de junho de 2020.
Tendo em vista as diferenças na participação econômica entre nossas diferentes classes de ações,
para o correto entendimento da diluição econômica acarretada pela Oferta, os cálculos de valor
patrimonial por ação foram feitos em base pro forma, assumindo a conversão hipotética de todas
as nossas ações ordinárias em ações preferenciais na proporção de 10:1, compensando a
desproporcionalidade de participação econômica entre as duas espécies de ações, resultando em
uma quantidade teórica de 140.000.000 ações preferenciais. Após realizar esses cálculos, em 30 de
junho de 2020, partindo de uma base pro forma de 140.000.000 ações preferenciais, o valor
patrimonial pro forma por ação preferencial, calculado pela divisão do nosso patrimônio líquido de
R$20,1 milhões por 140.000.000 ações preferenciais, seria de R$0,14.
Dessa forma, usando o valor patrimonial pro forma por ação preferencial de R$0,14 como base e
assumindo uma única classe de 140.000.000 ações preferenciais emitidas em uma base hipotética
totalmente convertida, em 30 de junho de 2020, e ainda considerando que emitiremos 19.718.000
novas ações preferenciais no âmbito da Oferta pelo Preço por Ação de R$12,80, que é o ponto
médio da faixa de preço indicativa, conforme mostrada na capa deste Prospecto, após dedução das
comissões e despesas estimadas da Oferta a serem pagas por nós, nosso patrimônio líquido pro
forma em 30 de junho de 2020 seria de R$252,7 milhões, resultando em um valor patrimonial pro
forma por ação preferencial de R$1,58.
A emissão de novas ações preferenciais, conforme acima descrito, resultaria em uma diluição
imediata em nosso valor patrimonial de R$11,22 por ação preferencial, ou seja, uma diluição de
87,74% aos novos investidores da Oferta, comparado ao nosso valor patrimonial pro forma por
ação preferencial, com base na conversão total hipotética, em 30 de junho de 2020. A tabela
abaixo ilustra esta diluição, conforme pode ser visto abaixo:
Após a Oferta
Primária
(sem considerar
as Ações
Suplementar)

Após a Oferta
Primária
(considerando
as Ações
Suplementar)

(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) ...............................................................................................
Valor patrimonial histórico pro forma por ação preferencial em 30 de junho de
2020, assumindo a conversão hipotética de nossas ações ordinárias em ações
preferenciais, na proporção de 10:1(2) ..............................................................
Valor patrimonial pro forma por ação preferencial em 30 de junho de 2020,
considerando os eventos acima descritos e a emissão de 19.718.000 novas ações
preferenciais em razão desta Oferta(2) ...................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação preferencial para os novos
investidores(2) .................................................................................................
Percentual de diluição dos novos investidores

(2)(3)

(1)
(2)

(3)

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

R$12,80

R$12,80

R$0,14

R$0,14

R$1,58

R$1,58

R$11,22
87,64%

R$11,22
87,64%

Calculado com base no Preço por Ação de R$12,80, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
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 de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.
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O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações preferenciais de emissão da Companhia e 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
informações detalhadas sobre o procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da
Oferta, veja seção “Informações Sobre a Oferta”, na página 42 deste Prospecto.
Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$12,80, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, após a conclusão da Oferta: (i) de
R$18,8 milhões no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de R$0,12 no valor do
patrimônio líquido contábil por ação preferencial de emissão da Companhia; e (iii) na diluição do
valor patrimonial contábil por ação preferencial aos investidores desta Oferta em 0,04% por Ação;
após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta. O
valor do patrimônio líquido contábil da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos Acionistas Vendedores.
Planos de Incentivo Baseado em Ações

Plano de Opções de Compra de Ações
Atualmente, a Companhia possui, com o seu Diretor-Presidente, um plano de remuneração baseado
em ações, contratado em 6 de maio de 2018, e aditado em 13 de agosto de 2020, por meio da
outorga de opções de compra de ações da Companhia.
No âmbito deste plano, a Companhia outorgou ao Diretor-Presidente 1.400.000 opções de compra
de ações preferenciais (“Opções”). A totalidade das Opções será automaticamente exercida pelo
Diretor-Presidente, na data de liquidação da Oferta, data em que será também realizada a
liquidação do exercício das Opções.
O preço de aquisição a ser pago pelo exercício de 100% (cem por cento) das opções é de
R$4.500.000,00, correspondente a R$3,214285714 por ação, o qual deverá ser ajustado por
eventuais grupamentos de ações, desdobramentos de ações ou bonificações em ações.
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A tabela a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, com base no patrimônio líquido da
Companhia em 30 de junho de 2020, considerando: (i) a emissão de ações no âmbito da Oferta
(sem considerar as Ações Suplementares); e (ii) o exercício de todas as Opções passíveis de
outorga.
Após a Oferta
Primária (sem
considerar as
Ações
Suplementares)
Preço por Ação(1) ..................................................................................................
Valor patrimonial histórico pro forma por ação preferencial em 30 de junho de
2020, assumindo a conversão hipotética de nossas ações ordinárias em ações
preferenciais na proporção de 10:1.....................................................................
Valor patrimonial pro forma por ação preferencial em 30 de junho de 2020,
considerando os eventos acima descritos, a emissão de 19.718.000 novas ações
preferenciais em razão desta Oferta e o exercício da totalidade das opções de
ações passíveis de outorga no âmbito do Plano de Opções (R$)(2) ........................
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação
preferencial atribuído aos atuais acionistas (R$) ..................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação preferencial após o exercício da
totalidade das opções de ações preferenciais para
os novos investidores (R$) .................................................................................
Percentual de diluição por ação preferencial para os novos investidores (%) ............
(1)

(2)

Após a Oferta
Primária
(considerando
as Ações
Suplementares)

R$12,80

R$12,80

R$0,14

R$0,14

R$1,60

R$0,27

R$1,46

R$0,13

R$11,20
87,53%

R$12,53
97,89%

Com base no valor de R$12,80, correspondente ao preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$10,65 e R$14,95, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser fixado em valor
acima ou abaixo da Faixa Indicativa.
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 de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.

Para mais informações sobre os Planos e suas características, bem como sobre cada um dos
programas existentes nesta data, veja as seções “13.4 Plano de Remuneração Baseado em Ações
do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária” a “13.8 Informações Necessárias para
Compreensão dos Dados Divulgados nos itens 13.5 a 13.7”, do nosso Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto Preliminar.

Programa de Ações Restritas
Adicionalmente, a Companhia aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária datada de 13 de agosto
de 2020, um Programa de Ações Restritas. No entanto, não houve ainda a outorga de Ações
Restritas e tal Programa não causará diluição aos investidores, pois será lastreado em ações em
tesouraria. Para maiores informações, vide item 13.4 do Formulário de Referência da Companhia.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
Nos últimos cinco anos, a Companhia realizou os seguintes aumentos de capital:
Data

Subscritor

30/06/2020

Frederico Wagner,
Ricardo Rosset, Alberto
Azevedo e Ana Cláudia
Ferreira de Moura

(1)

Natureza da
Operação

Quantidade
de Ações

Valor do
Aumento (em R$)

Preço por
Ação (em R$)

Subscrição Particular

1.800.000.000

R$9.584.629,00

0,005(1)

Não reflete o grupamento das ações aprovado no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de junho de
2020, que aprovou, após o aumento de capital acima descrito que resultou em um capital social de 3.200.000.000 ações ordinárias, um
grupamento das ações na proporção de 0,4375 nova ação para cada 1 (uma) ação atualmente existente, de forma que o capital
social voltou a ser dividido em 1.400.000.000.

Para mais informações adicionais, veja a seção 17.2 do Formulário de Referência.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE
FEVEREIRO DE 2020 QUE APROVOU A OFERTA
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE APROVARÁ O
PREÇO POR AÇÃO
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA COMPANHIA
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS ACIONISTAS VENDEDORES
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO COORDENADOR LÍDER
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA COMBINADA REFERENTE AO PERIODO DE SEIS MESES
FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL E CONSOLIDADA REFERENTE AO PERIODO DE SEIS
MESES FINDOS DE 30 DE JUNHO DE 2020
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
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TRACK & FIELD CO S.A.
CNPJ/ME nº 59.418.806/0001-47

ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º.
A Track & Field Co S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima regida por
este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das S.A.”) e demais leis em vigor.

§ 1º. Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nível 2
de Governança Corporativa da B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão (“Nível 2” e “B3”,
respectivamente), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas
controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa
(“Regulamento do Nível 2”).
§ 2º. A B3 deferiu pedido de tratamento excepcional da Companhia, no sentido de dispensar
o cumprimento de certas obrigações e requisitos do Regulamento do Nível 2, em contrapartida
à adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa, de modo a se promover a
convergência das regras pertinentes do Regulamento do Nível 2 com o disposto no Capítulo I,
Seções V, VII, VIII, IX, X e XI, e Capítulos II e III, todos do Título II, bem como do Capítulo VI
do Título III, do Regulamento do Novo Mercado da B3, com reflexos no presente Estatuto Social.
Artigo 2º.
Paulo.

A Companhia tem a sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São

Artigo 3º.
A Companhia tem por objeto: (a) a industrialização e comercialização de artigos
de vestuário para a prática de atividades esportivas e o uso em geral, incluindo produtos de
perfumaria e higiene e artigos de toucador em geral; (b) a comercialização de acessórios e
produtos alimentícios, bicicletas e seus respectivos acessórios, produtos eletroeletrônicos em
geral, tecidos, outros produtos voltados a práticas esportivas e o uso em geral; (c) a importação
e exportação de artigos de vestuário em geral; (d) a prestação de serviços de industrialização
de artigos de vestuário para terceiros; (e) outorga, administração, licenciamento e sublicenciamento de franquia empresarial, incluindo administração de fundo de propaganda,
indicação de fornecedores, bem como o licenciamento ou sub-licenciamento de marcas e
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logotipos, a promoção de cursos de instrução, aperfeiçoamento e reciclagem de franqueados e
licenciados e demais atividades inerentes à condição de franqueadora, estipulados em
contratos de franquia; (f) a consultoria e assistência técnica e comercial a franqueados,
licenciados e fornecedores, inclusive a escolha, montagem e administração de negócios e
linhas de produtos; (g) prestação de serviços na área de informática e cessão de direito de uso
de software e/ou sistemas operacionais, incluindo o desenvolvimento de soluções de software;
(h) prestação de serviços de assessoria e consultoria de merchandising e marketing, assistência
operacional em planejamento e organização para processamento e reabastecimento de
pedidos, suporte na revisão de controles internos e operações de varejo, serviços de consultoria
e assessoria em tecnologia da informação, estratégia de marketing e criação de conteúdo na
internet, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, intermediação de negócios
e cessão de espaço virtual, incluindo a intermediação de venda direta de produtos e serviços e
a intermediação e agenciamento de produtos, serviços e negócios em geral; (i) promoção,
intermediação e organização de eventos relacionados a esportes; (j) organização de
competições esportivas; (l) patrocínio de eventos esportivos; (m) prestação de serviços e
licenciamento de marcas e direitos de uso; (n) prestação de serviços de gerenciamento de
atletas; (o) a prestação de serviços de propaganda, publicidade e espaços na mídia, incluindo
a divulgação e publicidade de marcas de titularidade de terceiros; (p) prestação de serviços de
comunicação digital; (q) locação de equipamentos e outros materiais para eventos; (r)
prestação de serviço de assinatura dos produtos e serviços, de titularidade de terceiros e/ou
própria, por meio físico ou internet, inclusive mediante a utilização de infraestrutura física e
logística própria e/ou de terceiros; e (s) a participação em outras sociedades.
Parágrafo Único. A Companhia poderá explorar outros ramos de atividade afins ou
complementares ao objeto expresso no Artigo 3º.
Artigo 4º.

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL

Artigo 5º.
O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional, é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 877.251.375 (oitocentos
e setenta e sete milhões, duzentas e cinquenta e uma mil, trezentas e setenta e cinco) ações
ordinárias e 52.274.864 (cinquenta e dois milhões, duzentas e setenta e quatro mil, oitocentas
e sessenta e quatro) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
§ 1º. Cada ação, ordinária ou preferencial, dará o direito a um voto em todas as deliberações
da Assembleia Geral.
§ 2º. As seguintes preferências e vantagens são garantidas às ações preferenciais de emissão
da Companhia:
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I.
direito ao recebimento de dividendos iguais a 10 (dez) vezes o valor atribuído às ações
ordinárias, a serem calculados mediante a multiplicação do valor total da distribuição de
dividendos pela participação nos dividendos atribuída ao número total de ações preferenciais,
excluídas as ações em tesouraria (“PnD-PN”). A PnD-PN será determinada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
PnD-PNs = 100 x

10xTPN
(TON + 10xTPN)

%

Onde:
PnD-PNs = participação nos dividendos atribuída ao número total de ações preferenciais,
excluídas as ações em tesouraria, expressa em termos porcentuais;
TPN = número total de ações preferenciais emitidas pela Companhia, excluídas as ações
preferenciais em tesouraria; e
TON = número total de ações ordinárias emitidas pela Companhia, excluídas as ações
ordinárias em tesouraria;
II.
direito de serem incluídas na oferta pública de aquisição de ações por alienação de
controle da Companhia prevista no Artigo 41 deste Estatuto Social nas mesmas condições e ao
preço por ação equivalente a 10 (dez) vezes o preço por ação ordinária pago ao acionista
alienante; e
III. prioridade no reembolso de capital sobre as ações ordinárias, em caso de liquidação da
Companhia, em valor correspondente à multiplicação do capital social da Companhia pela PnDPN. Após o reembolso prioritário do capital e o reembolso do capital das ações ordinárias, as
ações preferenciais terão direito ao reembolso em valor correspondente à multiplicação do valor
do ativo remanescente a ser partilhado pela PnD-PN.
§ 3º. As ações ordinárias são conversíveis em ações preferenciais, a critério dos respectivos
titulares dessas ações, na proporção de 10 (dez) ações ordinárias para cada ação preferencial,
desde que estejam inteiramente integralizadas.
§ 4º. Os pedidos de conversão de ações ordinárias em ações preferenciais deverão ser
encaminhados por escrito ao Diretor de Relações com Investidores e homologados na primeira
reunião do Conselho de Administração que se realizar após o recebimento da solicitação de
conversão.
§ 5º. As ações preferenciais serão automaticamente convertidas em ações ordinárias, na
proporção de 10 (dez) ações ordinárias para cada ação preferencial, se e quando a
porcentagem de participação nos dividendos atribuída ao número total de ações ordinárias
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emitidas pela Companhia, excluídas as ações em tesouraria, for inferior a 10% (dez por cento),
ou seja, quando A PnD-PN (conforme §2º, III, deste art. 5º) for superior a 90% (noventa por
cento).
§ 6º. Os direitos conferidos nos artigos (i) 4º-A caput, (ii) 105, (iii) 123, § único, (c) e (d); (iv) 126,
§ 3º; (v) 141, caput e § 4°; I; (vi) 157, § 1º; (vii) 159, § 4º; (viii) 161, § 2º; (ix) 163, § 6º; (x) 206,
II, (b); e (xi) 246, § 1º, (a), todos da Lei das S.A., poderão ser exercidos por acionistas que sejam
titulares de determinado conjunto de ações ordinárias e preferenciais que represente
porcentagem de participação nos dividendos (“PnD-Acionista”) igual ao percentual de capital
social, de ações com direito a voto ou de ações em circulação, conforme o caso, estabelecido
em tais artigos da Lei das S.A. A PnD-Acionista será determinada mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
PnD-Acionista = 100 x (XON + 10xXPN) %
(TON + 10xTPN)
Onde:
PnD-Acionista = participação nos dividendos de determinado conjunto de ações
ordinárias e preferenciais, expressa em termos porcentuais;
XON = número de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelos acionistas
que pretendam perfazer os quóruns aplicáveis;
XPN = número de ações preferenciais de emissão da Companhia detidas pelos acionistas
que pretendam perfazer os quóruns aplicáveis;
TON = número total de ações ordinárias emitidas pela Companhia, excluídas as ações
ordinárias em tesouraria; e
TPN = número total de ações preferenciais emitidas pela Companhia, excluídas as ações
preferenciais em tesouraria.
§ 7º. Enquanto existirem ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia e não
ocorrer o evento de conversão automática das ações preferenciais em ações ordinárias previsto
no § 5º acima, as ações ordinárias de emissão da Companhia serão convertidas
automaticamente em ações preferenciais, na proporção de 10 (dez) ações ordinárias para cada
ação preferencial, caso sejam transferidas para terceiros, com exceção de Transferências
Permitidas. Para fins deste Estatuto Social, o termo “Transferências Permitidas” significa a
transferência de ações ordinárias, que seja feita (i) para os seus herdeiros e/ou cônjuge e/ou
companheiro(a) e/ou para pessoas jurídicas, no Brasil ou no exterior, cujo capital seja
integralmente detido pelo acionistas e/ou seus herdeiros e/ou cônjuge e/ou companheiro(a); (ii)
para pessoas jurídicas, físicas ou fundações vinculadas a estrutura de trust instituída pelo
acionista e que tenha como beneficiários o acionista e/ou os seus herdeiros e/ou cônjuge e/ou
companheiro(a), desde que tais pessoas jurídicas ou fundações não estejam sujeitas a
curadoria de qualquer órgão governamental; (iii) para pessoas jurídicas, físicas ou fundações
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vinculadas a estrutura de trust instituída pelo acionista e/ou seus herdeiros para fins de
beneficência ou assistenciais ou fins de planejamento sucessório, conforme item (ii) acima,
desde que tais pessoas jurídicas ou fundações não estejam sujeitas a curadoria de qualquer
órgão governamental; (iv) em decorrência da transferência exclusiva dos direitos políticos das
ações ordinárias a um curador ou usufrutuário por meio de instrumento de curatela ou
testamento; ou (v) para outro acionista detentor de ações ordinárias.
§ 8º. Na hipótese de alteração da Lei das S.A. que permita a instituição do voto plural, a
Assembleia Geral poderá ser convocada para alterar o Estatuto Social de forma a:
(a) aprovar que cada ordinária passe a dar direito a 10 (dez) votos nas deliberações da
Assembleia Geral e que cada ação preferencial seja desdobrada em 10 (dez) ações
preferenciais, as quais terão mantido o direito a um voto por ação e passarão a ter garantidas
as seguintes preferências e vantagens, em substituição àquelas previstas no § 2° deste Artigo,
dispensada a aprovação prevista no artigo 136, parágrafo 1° da Lei das S.A.:
I.
direito de serem incluídas na oferta pública de aquisição de ações por alienação
de controle da Companhia prevista no Artigo 41 deste Estatuto Social nas mesmas
condições e ao mesmo preço por ação ordinária pago ao acionista alienante;
II.

prioridade no reembolso de capital; e/ou

(b) adaptar os dispositivos do Estatuto Social à luz da legislação porventura aprovada instituindo
o voto plural no Brasil.
§ 9º. Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, em nome
de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) com a qual a Companhia mantenha contrato de escrituração em vigor, sem emissão
de certificados.
§ 10. O custo de transferência da propriedade das ações poderá ser cobrado diretamente do
acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de
escrituração de ações, observados os limites máximos fixados pela CVM.
§ 11. Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações
no capital social da Companhia, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou
bônus de subscrição de emissão da Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei das S.A. e
observado o prazo fixado pela Assembleia Geral, não inferior a 30 (trinta) dias.
Artigo 6º.
A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, por deliberação do
Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária, até o limite de
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1.600.000.000 (um bilhão e seiscentos milhões) de novas ações, somadas as novas ações
ordinárias e novas ações preferenciais.
§ 1º. Dentro do limite autorizado neste artigo, o Conselho de Administração fixará o número,
espécie, preço e prazo de integralização e as demais condições para a emissão de ações, sem
guardar proporção entre as diferentes espécies de ações.
§ 2º. Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração
poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis em
ações; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção
de compra de ações a administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviço
da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na
outorga ou no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social
mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações.
Artigo 7º.
A emissão de novas ações preferenciais, debêntures conversíveis em ações
preferenciais ou bônus de subscrição de ações preferenciais cuja colocação seja feita mediante
venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de
aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei da S.A., ou, ainda, nos termos
de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido
direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o
seu exercício.
Artigo 8º.
Nos casos previstos em lei, o valor de reembolso das ações, a ser pago pela
Companhia aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral que tenham
exercido direito de retirada, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser
apurado em avaliação aceita nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 45 da Lei das S.A.,
sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial contábil constante do último balanço
aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL
Seção I – Organização
Artigo 9º.
A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei das S.A. e
neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os
interesses da Companhia assim exigirem.
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§ 1º. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou,
nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado,
mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15
(quinze) dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 (oito) dias,
observado, ainda, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações,
pedidos de procuração, participação e votação a distância em assembleias gerais.
§ 2º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas
presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções,
ressalvadas as exceções previstas em lei e observado o disposto no Artigo 11, Parágrafo Único,
deste Estatuto Social.
§ 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do
respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A.
§ 4º. As atas de Assembleias deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais, e
poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de
sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas.
Artigo 10.
A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro conselheiro,
diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O
Presidente da Assembleia Geral nomeará até 2 (dois) Secretários.
Seção II – Competência
Artigo 11.
Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas por lei e
regulamentos aplicáveis, e por este Estatuto Social:
I.
tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as
demonstrações financeiras;
II.
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação
do resultado do exercício e a distribuição de dividendos;
III. eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
quando instalado;
IV. fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do
Conselho Fiscal, se instalado;
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V.
aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos
administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços da Companhia ou de
suas controladas;
VI.

alterar o Estatuto Social;

VII. deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia ou de
qualquer sociedade na Companhia;
VIII. aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria emissão
nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em vigor;
IX. deliberar sobre a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações em caso
de saída voluntária do Nível 2, que deverá seguir as regras constantes dos Artigos 43 e 44
deste Estatuto Social;
X.
suspender o exercício de direitos de acionista, conforme previsto em lei e neste Estatuto
Social, não podendo, nessa deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objeto
de suspensão;
XI. eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no
período de liquidação; e
XII.

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

Parágrafo Único. Para fins do inciso IX acima:
(a)
a assembleia geral deverá ser instalada em primeira convocação com a presença
de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das ações em
circulação;
(b)
caso o quórum previsto na alínea (a) acima não seja atingido, a assembleia geral
poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de
acionistas titulares de ações em circulação; e
(c)
a deliberação sobre a dispensa de realização da oferta pública de aquisição de
ações deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação
presentes na assembleia geral.
Seção III – Assembleia Especial
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Artigo 12.
A alteração ou revogação de dispositivos deste Estatuto Social que alterem ou
modifiquem quaisquer das exigências previstas neste Art. 12 ou dos §§ 1º a 3° e 5° a 8º do
Artigo 5° do Estatuto Social sujeita-se à mesma disciplina necessária para aprovação das
matérias indicadas no art. 136, inciso II, e § 1º, c/c art. 137 da Lei 6.404/76.
§ 1º. As disposições previstas no Artigo 9º, § 1° e 10 deste Estatuto Social, em relação à
convocação, presidência e nomeação de secretários das Assembleias Gerais, aplicam-se
também às Assembleias Especiais.
§ 2º. A Assembleia Especial será instalada, em primeira convocação, com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das ações preferenciais
e, em segunda convocação, com a presença de acionistas representando qualquer número de
ações preferenciais. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos acionistas
presentes, se quórum de votação diverso não for exigido pela Lei das S.A. A ata da Assembleia
Especial registrará o número de votos lançados pelos acionistas detentores de direito a voto a
favor e contra cada deliberação e indicará a participação total dos acionistas que votaram a favor
e contra cada deliberação.

CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO
Seção I - Disposições Comuns aos Órgãos da Administração
Artigo 13.
A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria, sendo que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de DiretorPresidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma
pessoa.
§ 1º. O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor desempenho de suas funções,
poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar como
órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorá-los. Os membros
dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou
pela Diretoria, conforme o caso.
§ 2º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse em seus cargos
mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador
empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, observada a exigência de submissão à
cláusula compromissória, conforme o disposto no Artigo 48, Parágrafo Único deste Estatuto
Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis.
§ 3º. Os administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de seus
substitutos (seu respectivo prazo de mandato sendo estendido até esta data), salvo se
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diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme
o caso.
Artigo 14.
As reuniões dos órgãos de administração serão instaladas, em primeira
convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda convocação, com
qualquer número.
§ 1º. Independentemente das formalidades previstas neste Estatuto Social, será dispensada a
convocação prévia e considerada regular a reunião em que estiverem presentes todos os seus
membros.
§ 2º. As reuniões poderão ser realizadas modo parcial ou exclusivamente digital, por meio de
videoconferência, audioconferência ou qualquer outro sistema eletrônico que permita: (i) o
registro de presença e dos respectivos votos; (ii) a manifestação e o acesso simultâneo a
documentos apresentados durante a reunião e que não tenham sido disponibilizados
anteriormente; e (iii) a possibilidade de comunicação entre os presentes, sendo facultada a
gravação pela Companhia.
§ 3º. Os órgãos de administração deliberarão pelo voto da maioria dos presentes, nos termos
dos Artigos 19 e 23 deste Estatuto Social, conforme o caso.
§ 4º. Caso não estejam fisicamente presentes, os membros dos órgãos da administração terão
a faculdade de manifestar seu voto por meio de: (i) delegação de poderes feita em favor de
outro membro do respectivo órgão, (ii) voto escrito enviado antecipadamente e (iii) voto escrito
transmitido por correio eletrônico.
Artigo 15.
Nos termos do artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia que
estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros
do Conselho de Administração ou da Diretoria de seu impedimento e fazer consignar, em ata
de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a extensão do seu
impedimento.
Artigo 16.
Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá
indenes seus membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria, membros de
comitês de assessoramento e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão na
Companhia (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou
prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas funções
na Companhia.
§ 1º. A Companhia não indenizará o Beneficiário por: (i) atos praticados fora do exercício das
atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos praticados em
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interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia; (iv)
indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da Lei das S.A. ou ressarcimento
de prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976; e (v)
outros excludentes de indenização previstos em contrato de indenidade firmado com o
Beneficiário.
§ 2º. Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em julgado
ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de atos praticados: (i) fora do exercício de suas
atribuições; (ii) com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; ou (iii) em interesse próprio
ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o Beneficiário deverá
ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos
termos da legislação em vigor.
§ 3º. As condições e as limitações da indenização objeto deste Artigo serão determinadas em
contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo Conselho de
Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a cobertura de riscos de
gestão.
Seção II - Conselho de Administração
Subseção I – Composição
Artigo 17.
O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 7 (sete) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado
de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre 2 (duas)
Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição.
§ 1º. Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho
de Administração, os acionistas deverão fixar, primeiramente, o número efetivo de membros do
Conselho de Administração a serem eleitos.
§ 2º. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento),
o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, devendo a caracterização dos
indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na
assembleia geral que os eleger. Para fins deste Estatuto Social, Conselheiro Independente
caracteriza-se por: (i) não ser controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) não ter exercício
de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo de acionistas que
tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) não ser cônjuge, companheiro ou
parente ou afim, em linha reta ou colateral, até segundo grau de acionista controlador, de
administrador da Companhia ou de administrador de acionista controlador da Companhia; e (iv)
não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, de acionista
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controlador da Companhia, de sociedades coligadas, controladas ou sob o controle comum da
Companhia.
§ 3º. Adicionalmente, as seguintes situações devem ser analisadas de modo a verificar se
implicam na perda de independência do conselheiro independente em razão das
características, magnitude e extensão do relacionamento: (i) é afim até segundo grau do
acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista
controlador; (ii) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum da Companhia; (iii) tem relações comerciais com a
Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum; (iv) ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a
Companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das
atividades da referida sociedade ou entidade; (v) recebe outra remuneração da Companhia, de
seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além
daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da
companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da
companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar.
§ 4º. Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no § 2º deste Artigo, o resultado
gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número
inteiro imediatamente superior.
§ 5º. Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício
de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos.
§ 6º. O membro do Conselho de Administração deverá ter reputação ilibada, não podendo ser
eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem: (i) ocupe cargos em sociedades que possam
ser consideradas concorrentes no mercado; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com
a Companhia. O membro do Conselho de Administração não poderá exercer direito de voto
caso se configurem, supervenientemente à eleição, os mesmos fatores de impedimento, sem
prejuízo do disposto no § 6º deste Artigo.
§ 7º. O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou
participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais
tenha ou represente interesse conflitante com os interesses da Companhia.
§ 8º. No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o substituto
será nomeado pelos conselheiros remanescentes, que exercerá interinamente o mandato até
a data da próxima Assembleia Geral a ser realizada, a qual elegerá novo membro (que poderá
ser o membro temporariamente eleito pelo Conselho de Administração), que exercerá o
mandato pelo período remanescente até o término do mandato unificado. Para os fins deste
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Parágrafo, ocorrerá a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado
ou invalidez.
Artigo 18.
O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente,
que serão eleitos pela maioria de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de
Administração que ocorrer imediatamente após a posse de seus membros, ou sempre que
ocorrer renúncia ou vacância naqueles cargos. O cargo de Presidente é de preenchimento
obrigatório, e o cargo de Vice-Presidente é de preenchimento facultativo.
§ 1º. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o Vice-Presidente
exercerá as funções do Presidente.
§ 2º. Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o Vice-Presidente
automaticamente assumirá o cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de
Administração em até 60 (sessenta) dias a partir da data de vacância, para a nomeação do
novo Presidente do Conselho de Administração de forma permanente, até o término do prazo
do mandato original, ou convocar uma Assembleia Geral com o objetivo de nomear o novo
Presidente do Conselho de Administração para substituí-lo, até o término do prazo do mandato
original.
Subseção II – Reuniões
Artigo 19.
O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos 6 (seis)
vezes ao ano, conforme calendário anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração na
primeira reunião a se realizar após a eleição, e extraordinariamente, sempre que necessário,
por convocação realizada na forma do § 1º deste Artigo. O Conselho de Administração pode
deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia.
§ 1º. As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser entregues
por meio eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo VicePresidente, a cada membro do Conselho de Administração, com pelo menos 8 (oito) dias de
antecedência, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e documentos a
serem discutidos naquela reunião. Quaisquer 2 (dois) conselheiros poderão, mediante
solicitação escrita ao Presidente ou ao Vice-Presidente, solicitar que uma reunião seja
convocada ou que itens sejam incluídos na ordem do dia.
§ 2º. O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de
Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas no
§ 1º do Artigo 18.
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§ 3º. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas na forma do Art. 14 deste
Estatuto Social, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria de seus membros
presentes na reunião.
§ 4º. Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do órgão o
voto de qualidade, no caso de empate na votação.
§ 5º. O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em
consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de qualquer acordo de
acionistas que possa estar devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto
no artigo 118 da Lei das S.A.
§ 6º. No caso de ausência ou impedimento temporário de membro do Conselho de
Administração, tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas
reuniões do Conselho de Administração por outro membro indicado por escrito, o qual, além do
seu próprio voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente impedido.
§ 7º. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro
de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.
Subseção III – Competência
Artigo 20.
Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe
sejam cometidas por lei ou pelo Estatuto Social:
I.

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

II.
aprovar e rever o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o
plano plurianual da Companhia;
III.
aprovar o código de conduta da Companhia e as políticas corporativas relacionadas a
(i) divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (ii) gerenciamento de riscos;
(iii) transações com partes relacionadas e gerenciamento de conflitos de interesses; (iv)
remuneração de administradores; e (v) indicação de administradores;
IV.
eleger e destituir os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração, dentro
do limite global da remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral;
V.
fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis da
Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e de
quaisquer outros atos;
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VI.
escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar
os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;
VII.
apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações
financeiras da Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
VIII.
submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do
exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços semestrais, ou em períodos
menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes
desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou
intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último
balanço anual ou semestral;
IX.

apresentar à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;

X.
apresentar à Assembleia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e incorporação
da Companhia e de incorporação, pela Companhia, de outras sociedades, bem como autorizar
a constituição, dissolução ou liquidação de subsidiárias;
XI.

deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;

XII.
deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no
caso do artigo 132 da Lei das S.A.;
XIII.
Geral;

manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia

XIV.
aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às
controladas ou coligadas da Companhia, que não seja da alçada da Diretoria, no caso da
administração da Companhia, nos termos deste Estatuto Social;
XV.
autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º
deste Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de integralização e as condições de
emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo
para o seu exercício nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis
em ações, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou
mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos
estabelecidos em lei;
XVI.

dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo 6º deste Estatuto
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Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis; (ii) de
acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra
de ações aos administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços da
Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na
outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante
a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações;
XVII.
deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os
dispositivos legais pertinentes;
XVIII.
estabelecer a alçada da Diretoria para contratar endividamento, sob a forma de
empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico
que afete a estrutura de capital da Companhia, bem como autorizar a contratação de
endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou
qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia de valor superior
à alçada da Diretoria;
XIX.
deliberar sobre a emissão de debêntures simples, e, sempre que respeitados os
limites do capital autorizado, debêntures conversíveis em ações, podendo as debêntures, de
qualquer das classes, ser de qualquer espécie ou garantia;
XX.
deliberar sobre a emissão de notas promissórias comerciais privadas e/ou para oferta
pública de distribuição;
XXI.
deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela Companhia
de debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital autorizado, sobre (i)
a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, (ii) a época e as condições
para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e
(iii) o modo de subscrição ou colocação, bem como a espécie das debêntures;
XXII.
autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações societárias,
bem como autorizar associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros;
XXIII.
autorizar a celebração, alteração, rescisão ou cancelamento de contratos, acordos
ou similares envolvendo as marcas registradas ou depositadas em nome da Companhia ou de
qualquer sociedade controlada pela Companhia, salvo em casos de licenciamento de marcas
para uso em brindes, materiais promocionais ou divulgação;
XXIV.
estabelecer a alçada da Diretoria para a aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente e bens imóveis, bem como autorizar aquisição ou alienação de bens do ativo
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permanente de valor superior à alçada da Diretoria, salvo se a transação estiver contemplada
no orçamento anual da Companhia;
XXV.
estabelecer a alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e a prestação de
avais, fianças e garantias a obrigações próprias, bem como autorizar a constituição de ônus
reais e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias de valor superior à
alçada da Diretoria;
XXVI.
conceder, em casos especiais, autorização específica para que determinados
documentos possam ser assinados por apenas um membro da administração, do que se lavrará
ata no livro próprio;
XXVII.
ações;

aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de

XXVIII. elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública de aquisição
de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em até 15 (quinze)
dias da publicação do edital da OPA, contendo a manifestação, ao menos: (i) sobre a
conveniência e a oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto de
seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das
ações; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia;
e (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado;
XXIX.
aprovar seu próprio regimento interno e o regimento interno da Diretoria e de todos
os Comitês;
XXX.
aprovar as atribuições da Auditoria Interna e, diretamente ou por meio do Comitê de
Auditoria Estatutário, receber o reporte daquela área, avaliando, ao menos anualmente, se a
sua estrutura e orçamento são suficientes ao desempenho de suas funções;
XXXI.
designar os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, do Comitê de Estratégia e
Inovação e dos demais Comitês que vierem a ser instituídos pelo Conselho de Administração;
XXXII.
estruturar um processo de avaliação do Conselho de Administração, de seus Comitês
e da Diretoria, a ser realizado ao menos uma vez durante a vigência do mandato da
administração;
XXXIII.

deliberar sobre o fechamento de filiais; e

XXXIV. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e pelos
Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que
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achar necessário.
Seção III - Diretoria
Subseção I – Composição
Artigo 21.
A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração, será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito)
membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor
de Operações, um Diretor Digital, um Diretor de Financeiro, um Diretor de Gente e Gestão, um
Diretor de Marketing e Varejo e um Diretor Executivo. Os cargos de Diretor-Presidente e Diretor
de Relações com Investidores são de preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento
facultativo. Os Diretores poderão acumular cargos.
§ 1º. O Diretor-Presidente deverá recomendar ao Conselho de Administração todos os demais
Diretores.
§ 2º. O Diretor-Presidente poderá determinar o afastamento imediato, até a reunião do Conselho
de Administração que deliberar sobre a matéria, de qualquer Diretor da Companhia.
Subseção II – Eleição e Destituição
Artigo 22.
Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração, por um prazo de
mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano o período compreendido entre
2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias; sendo permitida a reeleição e destituição.
§ 1º. Salvo no caso de vacância no cargo, a eleição da Diretoria ocorrerá até 5 (cinco) dias úteis
após a data da realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos coincidir
com o término do mandato dos seus antecessores.
§ 2º. O Diretor-Presidente será substituído: (i) em caso de afastamento ou impedimento por
período de até 30 (trinta) dias, por outro Diretor por ele indicado; (ii) em caso de afastamento
por prazo superior a 30 (trinta) dias e inferior a 120 (cento e vinte) dias, por Diretor nomeado
pelo Conselho de Administração, em reunião especialmente convocada para tal fim; e (iii) em
caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias ou vacância, o
Conselho de Administração deverá ser convocado para promover a eleição de novo DiretorPresidente, conforme os procedimentos estabelecidos neste Estatuto Social.
§ 3º. Os demais Diretores (exceto pelo Diretor-Presidente) serão substituídos: (i) nos casos de
ausência ou impedimento, bem como de afastamento por prazo inferior a 120 (cento e vinte)
dias, por outro Diretor indicado pelo Diretor-Presidente; e (ii) em caso de afastamento por prazo
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igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias ou vacância, o Conselho de Administração deverá
ser convocado para promover a eleição de novo Diretor.
Subseção III – Reuniões
Artigo 23.

O Diretor-Presidente presidirá as reuniões de Diretoria.

§ 1º. As reuniões de Diretoria serão instaladas na forma do Art. 14 deste Estatuto Social, sendo
que as deliberações serão tomadas por maioria de seus membros presentes na reunião.
§ 2º. Nas deliberações da Diretoria será atribuído ao Diretor-Presidente o voto de qualidade, no
caso de empate na votação.
§ 3º. Das reuniões da Diretoria lavrar-se-ão atas no respectivo livro de atas das Reuniões da
Diretoria, que serão assinadas pelos Diretores presentes.
Subseção IV – Competência
Artigo 24.
A Diretoria possui todos os poderes para praticar os atos necessários ao
funcionamento regular dos negócios da Companhia em seu curso normal, observadas as
alçadas da Diretoria fixadas pelo Conselho de Administração, o regimento interno da Diretoria
e a as competências dos demais órgãos societários.
Artigo 25.
Compete à Diretoria implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do
Conselho de Administração e, como órgão colegiado:
I.
aprovar e submeter, anualmente, o relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como
a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação do
Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
II.
propor, ao Conselho de Administração, o orçamento anual, o orçamento de capital,
o plano de negócios e o plano plurianual;
III.

deliberar sobre a abertura de filiais; e

IV.
decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
§ 1º. Compete ao Diretor-Presidente: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todos os
negócios e operações da Companhia; (ii) coordenar as atividades dos demais Diretores da
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Companhia e de suas controladas, observadas as atribuições específicas previstas neste
Estatuto Social; (iii) aprovar a estrutura organizacional da Companhia; (iv) dirigir, no mais alto
nível, as relações institucionais da Companhia; (v) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
e (vi) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas
pelo Conselho de Administração.
§ 2º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar informações aos
investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os
valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em
conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa
regulamentação; (ii) representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de
valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia;
(iii) cumprir e garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas na Política de Divulgação e
Negociação, além de esclarecer dúvidas sobre o seu conteúdo e aplicação; e (iv) desempenhar
as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo DiretorPresidente.
§ 3º. Compete ao Diretor Financeiro: (i) gerenciar e responder pelo controle orçamentário
Companhia; (ii) prover informações financeiras e gerenciais; (iii) responder pelo controle
fluxo de caixa, aplicações financeiras e investimentos da Companhia; (iv) supervisionar
atividades jurídicas, de contabilidade e fiscais da Companhia; (v) gerenciar a expansão
Companhia.

da
de
as
da

§ 4º. Compete ao Diretor de Operações: (i) estabelecer, gerenciar e responsabilizar-se pela
estratégia comercial, de distribuição e logística; (ii) administrar as filiais, fábricas e centros de
distribuição da Companhia no tocante à fabricação e distribuição de produtos; e (iii) gerenciar a
compra de insumos para a produção.
§ 5º. Compete ao Diretor Digital: (i) promover a inovação tecnológica da Companhia; (ii) suportar
estratégia digital com soluções tecnológicas omnichannel; (iii) responder por toda a estrutura
de tecnologia da informação; e (iv) coordenar o serviço de atendimento ao cliente.
§ 6º. Compete ao Diretor de Gente e Gestão: (i) gerir e administrar os recursos humanos da
Companhia; (ii) coordenar a comunicação interna e endomarketing; (iii) gerenciar facilities; (iv)
gerenciar o treinamento corporativo e (v) gerenciar a área de compras de indiretos.
§ 7º. Compete ao Diretor de Marketing e Varejo: (i) planejar, definir e acompanhar todas as
atividades de marketing e vendas dos produtos e serviços da Companhia; (ii) definir as
estratégias de atuação e posicionamento da Companhia relacionada aos seus produtos e
serviços, incluindo análise de mercado, publicidade, propaganda e desenvolvimento de
programas; (iii) estabelecer políticas de vendas e de marketing; e (iv) estabelecer padrão de
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imagem a fim de melhorar a visibilidade e posição competitiva da Companhia, inclusive com
execução do visual merchandising.
§ 8º. Compete ao Diretor Executivo: desempenhar as atribuições que lhe forem determinadas
pelo Conselho de Administração.
Subseção V – Representação
Artigo 26.
A Companhia será sempre representada, em todos os atos, (i) por 2 (dois)
Diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor-Presidente, o Diretor
Financeiro ou o Diretor de Operações; ou (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um)
procurador especialmente nomeado para tanto, de acordo com o § 1° abaixo; ou (iii) pela
assinatura de 2 (dois) procuradores em conjunto, desde que investidos de especiais e
expressos poderes; ou (iv) por 1 (um) procurador agindo isoladamente sempre que o ato a ser
praticado for relativo aos poderes ad judicia.
§ 1º. Todas as procurações serão outorgadas pela assinatura do Diretor-Presidente e outro
diretor, agindo em conjunto, mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado,
exceto nos casos de procurações ad judicia, caso em que o mandato pode ser por prazo
indeterminado, por meio de instrumento público ou particular.
§ 2º. Qualquer dos Diretores ou procurador, isoladamente, poderá representar, ativa ou
passivamente, a Companhia em juízo, bem como perante repartições públicas ou autoridades
federais, estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades
paraestatais.
§ 3º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os
atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam
respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais como
fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando
expressamente aprovados pelo Conselho de Administração em reunião e nos casos de
prestação, pela Companhia, de avais, abonos e fianças para empresas controladas ou
coligadas, em qualquer estabelecimento bancário, creditício ou instituição financeira,
departamento de crédito rural, de crédito comercial, de contratos de câmbio, e outras operações
aqui não especificadas, sendo a Companhia, nestes atos, representada na forma deste Estatuto
Social.
Seção IV – Comitês
Subseção I - Comitê de Auditoria Estatutário
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Artigo 27.
O Comitê de Auditoria Estatutário, órgão de assessoramento vinculado ao
Conselho de Administração, dotado de autonomia operacional, é composto por, no mínimo, 3
(três) membros, sendo que:
(i) pelo menos 1 (um) membro deverá ser conselheiro independente;
(ii) pelo menos 1 (um) membro deverá ter reconhecida experiência em assuntos de
contabilidade societária, em conformidade com as normas aplicáveis expedidas pela CVM;
(iii) 1 (um) dos membros poderá cumular as qualificações descritas nas alíneas (i) e (ii) acima;
e
(iv) nenhum dos membros poderá ser controlador, nem diretor, ou subordinado de diretor, da
Companhia, de seu acionista controlador, direto ou indireto, ou de sociedades controladas,
coligadas ou sob controle comum.
§ 1º. O Comitê de Auditoria Estatutário será coordenado por um Coordenador designado pelo
Conselho de Administração.
§ 2º. O Conselho de Administração aprovará o Regimento Interno do Comitê de Auditoria
Estatutário, o qual estipulará regras de convocação, instalação, votação e periodicidade das
reuniões, prazo dos mandatos, requisitos de qualificação de seus membros e atividades do
Coordenador, entre outras matérias.
§ 3º. Comitê de Auditoria Estatutário será dotado de orçamento próprio aprovado pelo Conselho
de Administração, destinado a cobrir despesas com o seu funcionamento e com a contração de
consultores para assuntos contábeis, jurídicos ou outros temas, quando necessária a opinião
de um especialista externo ou independente.
Artigo 28.
I.

Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário:

opinar sobre a contratação ou destituição dos auditores independentes da Companhia;

II.
avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras, bem como acompanhar o orçamento anual e o orçamento de capital da Companhia;
III.
acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da
Companhia;
IV.

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

V.
avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações com partes relacionadas; e
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VI.
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.
Parágrafo Único. O Comitê de Auditoria Estatutário deve elaborar, anualmente, relatório
resumido contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos, e
destacando as recomendações feitas pelo Comitê ao Conselho de Administração.
Subseção II - Comitê de Estratégia e Inovação
Artigo 29.
O Comitê de Estratégia e Inovação, órgão de assessoramento vinculado ao
Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 (três) membros e, no máximo, 5
(cinco) membros, nomeados pelo Conselho de Administração dentre seus membros, dentre os
membros do Conselho de Administração.
§ 1º. O Comitê de Estratégia e Inovação será coordenado por um Coordenador eleito pela
maioria de votos dos presentes, na primeira reunião que ocorrer imediatamente após a posse
de seus membros, ou sempre que ocorrer renúncia ou vacância.
§ 2º. O Conselho de Administração deverá aprovar o regimento interno do Comitê de Estratégia
e Inovação, o qual estipulará regras de convocação, instalação, votação e periodicidade das
reuniões, prazo dos mandatos, requisitos de qualificação de seus membros e atividades do
Coordenador, entre outras matérias.
§ 3º. O Comitê de Estratégia e Inovação será dotado de orçamento próprio aprovado pelo
Conselho de Administração, destinado a cobrir despesas com o seu funcionamento e com a
contração de consultores para assuntos contábeis, jurídicos ou outros temas, quando
necessária a opinião de um especialista externo ou independente.
Artigo 30.

Compete ao Comitê de Estratégia e Inovação:

I.
analisar e fornecer aconselhamento e opinião ao Conselho de Administração quanto à
estratégia e à definição de metas e objetivos da Companhia;
II.
analisar e fornecer aconselhamento e opinião ao Conselho de Administração quanto às
oportunidades relevantes de aquisições e fusões da Companhia e de suas subsidiárias; e
III.
solicitar e receber atualização da Diretoria sobre a implementação do plano de
investimento e expansão.
Subseção III – Comitês Não-Estatutários
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Artigo 31.
Além do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Estratégia e Inovação,
outros Comitês poderão ser instituídos pelo Conselho de Administração de tempos em tempos.
Parágrafo Único. O Conselho de Administração aprovará o regimento interno dos demais
Comitês que vierem a ser instituídos, o qual estipulará as competências, a composição, as regras
de convocação, instalação, votação e periodicidade das reuniões, prazo dos mandatos,
eventuais requisitos de qualificação de seus membros e atividades do coordenador de cada
Comitê, entre outras matérias.
CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL
Artigo 32.
O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e
atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia
Geral, ou a pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pelos
regulamentos da CVM.
Artigo 33.
Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 (três) e, no
máximo 5 (cinco) membros e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles
qualificados em conformidade com as disposições legais.
§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato até a primeira Assembleia Geral
Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos.
§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que aprovar
sua instalação. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da realização da primeira
Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.
§ 3º. Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por termo de posse
lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do Conselho Fiscal empossado, observados a
exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto no Artigo 46,
Parágrafo Único deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis.
§ 4º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo
respectivo suplente.
§ 5º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente
ocupará seu lugar.
Artigo 34.
Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário,
competindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei.

JUR_SP - 37745894v2 - 2693003.460260
134

- 25 -

§ 1º. As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua própria
iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros. Independentemente de
quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual
comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
§ 2º. As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria absoluta de votos.
Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros.
§ 3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro
de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes.
Artigo 35.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia
Geral que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A.
CAPÍTULO VI – EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS
Artigo 36.
O exercício social coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício social
serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei.
§ 1º. Além das demonstrações financeiras ao fim de cada exercício social e trimestre, a
Companhia fará elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com observância dos
preceitos legais pertinentes.
§ 2º. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração
da Companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser
dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei das S.A.
§ 3º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais
prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição social.
Artigo 37.
Após realizadas as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido
deverá ser alocado da seguinte forma: (a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de
qualquer outra destinação, para constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte
por cento) do capital social da Companhia; (b) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos
órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos
termos do artigo 195 da Lei das S.A.; (c) poderá ser destinada para a reserva de incentivos
fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos,
que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; (d) no exercício em que o
montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item (f) abaixo, ultrapassar a
parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos
de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado
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o disposto no artigo 197 da Lei das S.A.; (e) uma parcela não superior à diferença entre (i) 75%
(setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da
Lei das S.A. (incluindo, portanto, eventual destinação de parcela do lucro líquido para
constituição de reserva para contingências) e (ii) a reserva indicada no item (c) acima, poderá
ser destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fim
custear investimentos para crescimento e expansão e financiar o capital de giro da companhia,
ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva não poderá ultrapassar 100% (cem
por cento) do capital social da Companhia; e (f) o saldo remanescente será distribuído aos
acionistas como dividendos, assegurada a distribuição do dividendo obrigatório não inferior, em
cada exercício, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista
pelo artigo 202 da Lei das S.A.
§ 1º. O dividendo obrigatório previsto na alínea (f) no caput deste Artigo não será pago nos
exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele
incompatível com a situação financeira da Companhia. O Conselho Fiscal, se em
funcionamento, deverá emitir parecer sobre esta informação dentro de 5 (cinco) dias da
realização da Assembleia Geral, e os Diretores deverão protocolar na CVM um relatório
fundamentado, justificando a informação transmitida à Assembleia.
§ 2º. Lucros retidos nos termos do § 1º deste Artigo serão registrados como reserva especial e,
se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como
dividendo assim que a situação financeira da Companhia o permitir.
Artigo 38.
I.

A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá:

distribuir dividendos com base em lucros apurados nos balanços semestrais;

II.
levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir, na
periodicidade que decidir, dividendos intercalares com base nos lucros nele apurados, 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 1º da Lei das S.A.;
III.
distribuir, na periodicidade que decidir, dividendos intermediários, a conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral; e creditar
ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais
serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando seu
valor líquido a integrá-los para todos os efeitos legais.
Artigo 39.
A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de
capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável,
sem prejuízo do disposto no Artigo 6º deste Estatuto Social.
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Artigo 40.
Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três)
anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em
favor da Companhia.
CAPÍTULO VII - ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO E SAÍDA DO NÍVEL 2
Seção I – Alienação do Controle da Companhia
Artigo 41.
A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição
de que o adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão
da Companhia de titularidade dos demais acionistas, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao alienante.
§ 1º. Para os fins desta seção, entende-se por controle e seus termos correlatos 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.
§ 2º. A obrigação prevista no caput se aplica à alienação de controle por meio de uma única
operação ou por operações sucessivas.
§ 3º. A OPA deve observar as condições e os prazos previstos na legislação e na
regulamentação em vigor que sejam aplicáveis à Companhia.
§ 4º. Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à
Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração
justificada desse valor.
§ 5º. A OPA deverá assegurar aos acionistas titulares de ações preferenciais as mesmas
condições e o preço por ação preferencial equivalente a 10 (dez) vezes o preço por ação pago
por ação ordinária ao acionista alienante, nos termos do Art. 5, § 2º’, inciso II deste Estatuto
Social, e (b) aos demais acionistas titulares de ações ordinárias as mesmas condições e o
mesmo preço por ação pago por ação ordinária ao acionista alienante.
Seção II – Reorganização Societária
Artigo 42.
Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base
acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Nível 2, desde
que reproduzidas as mesmas condições indicadas no art. 1º, § 2º, deste Estatuto Social, ou no
Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a
reorganização.
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Parágrafo Único. Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam
pleitear o ingresso no Nível 2 ou no Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em
circulação da Companhia presentes na assembleia geral deverão dar anuência a essa
estrutura.
Seção III – Saída do Nível 2
Artigo 43.
A saída voluntária do Nível 2, exceto no caso de ingresso no Novo Mercado,
somente será deferida pela B3, caso seja precedida de OPA que observe os procedimentos
previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações
para cancelamento de registro de companhia aberta, nos termos indicados nos artigos abaixo.
Artigo 44.

A OPA mencionada no artigo 43 deve observar os seguintes requisitos:

I.
o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, portanto, o pedido de nova avaliação
da Companhia, na forma estabelecida na legislação societária; e
II.
acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação deverão aceitar
a OPA ou concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.
§ 1º. Para os fins deste artigo, consideram-se ações em circulação apenas as ações cujos
titulares concordem expressamente com a saída do Nível 2 ou se habilitem para o leilão de
OPA, na forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de aquisição
de ações de companhia aberta para cancelamento de registro.
§ 2º. Atingido o quórum previsto no caput:
I.
os aceitantes da OPA não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua
participação, observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentação
editada pela CVM aplicável a ofertas públicas de aquisição de ações; e
II .
o ofertante ficará 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 de OPA,
atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital e da legislação e da
regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados da data
do exercício da faculdade pelo acionista.
Artigo 45.
A saída voluntária do Nível 2 poderá ocorrer, independentemente da realização
da OPA mencionada no Artigo 44, na hipótese de dispensa aprovada em assembleia geral, que
deverá observar o Artigo 11, Parágrafo Único deste Estatuto Social.
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Artigo 46.
A saída do Nível 2 não exime a companhia, os administradores, o acionista
controlador e os demais acionistas de cumprir as obrigações e atender às exigências e às
disposições decorrentes do contrato de participação do Nível 2, da cláusula compromissória,
do regulamento de arbitragem, do Regulamento do Nível 2 (observados os termos do art. 1º, §
2º deste Estatuto Social), e deste Estatuto Social que tenham origem em fatos anteriores à
saída.
Artigo 47.
Na hipótese de ocorrer alienação de controle da companhia nos 12 (doze) meses
subsequentes à sua saída do Nível 2, o alienante e o adquirente do controle, conjunta e
solidariamente, devem oferecer aos acionistas que detinham ações de emissão da Companhia
na data da saída ou da liquidação da OPA para saída do Nível 2: (i) a aquisição de suas ações
pelo preço e nas condições obtidas pelo alienante, devidamente atualizado; ou (ii) o pagamento
da diferença, se houver, entre o preço da OPA aceita pelo antigo acionista, devidamente
atualizado, e o preço obtido pelo acionista controlador na alienação de suas próprias ações.
§1º Para efeito de aplicação das obrigações previstas no caput, devem ser observadas as
mesmas regras aplicáveis à alienação de controle previstas neste Estatuto Social.
§2º A Companhia e o acionista controlador ficam obrigados a averbar no livro de registro de
ações da companhia, em relação às ações de propriedade do acionista controlador, ônus que
obrigue o adquirente do controle a cumprir as regras previstas neste Artigo no prazo máximo
de 30 (trinta) dias contados da alienação das ações.
CAPÍTULO VIII - JUÍZO ARBITRAL
Artigo 48.
A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho fiscal,
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a
Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas,
administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições
contidas na Lei n° 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais
em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível 2, dos demais regulamentos da
B3 e do Contrato de Participação no Nível 2 de Governança Corporativa.
Parágrafo Único. A posse dos administradores e membros do Conselho Fiscal fica
condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar a sua sujeição à cláusula
compromissória, referida no caput deste Artigo 48.
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CAPÍTULO IX - DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 49.
A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à
Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá
funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais.

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 50.
As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como as demais regras
referentes ao Regulamento do Nível 2 constantes deste Estatuto Social, somente terão eficácia
a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão
da Companhia.
Artigo 51.
O Conselho de Administração poderá ser composto por, no mínimo, 3 (três)
membros, dispensada a eleição de conselheiros independentes, enquanto a Companhia não
obtiver o registro de companhia aberta na CVM, na qualidade de emissor de valores mobiliários
“Categoria A”.
Artigo 52.
Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral
e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o previsto no
Regulamento do Nível 2.
*****
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TRACK & FIELD CO S.A.
CNPJ/MF nº 59.418.806/0001-47
NIRE [•]
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em [·] de [·] de 2020
1.
Data, Hora e Local: [·] de [·] de 2020, às [·], na sede da Track & Field Co S.A.
(“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo Souza
Aranha, nº 387, Edifício Juscelino Plaza, 8° e 9º andares, CEP 04543-121.
2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença
de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3.

Mesa: Presidente: Richard Doern; Secretária: Ana Cláudia Felix do Nascimento.

4.
Ordem do Dia: no âmbito a oferta pública inicial de ações da Companhia, aprovada
pela Reunião do Conselho de Administração realizada em [·] de [·] de 2020 (“Oferta”),
deliberar sobre as seguintes matérias:
(i)
a fixação do preço de emissão das ações preferenciais, nominativas, escriturais e
sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem
emitidas pela Companhia ou alienadas pelos acionistas vendedores identificados no
Prospecto Preliminar da Oferta, no âmbito da Oferta (“Ações” e “Preço por Ação”,
respectivamente);
(ii)
a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, mediante emissão de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no
artigo 172, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”);
(iii)

a determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas;

(iv)

a aprovação dos direitos atribuídos as novas Ações;

(v)
a verificação da subscrição das Ações distribuídas no âmbito da Oferta e a
homologação do novo capital social da Companhia; e
(vi)
a autorização para a Diretoria da Companhia emitir o prospecto definitivo e o final
offering memorandum, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer
atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo,
inter alia, assinar o “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
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Garantia Firme de Liquidação de Ações Preferenciais de Emissão da Track & Field Co S.A.”,
o “Placement Facilitation Agreement”, o “Instrumento Particular de Contrato de Prestação
de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Preferenciais de Emissão da Track & Field
CO S.A.” e todos os outros contratos e documentos que se fizerem necessários no âmbito
da Oferta (os “Documentos da Oferta”).
5.
Deliberações: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia
foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de
Administração:
(i)
a fixação do Preço por Ação em R$ [·] ([·]), com base no resultado do procedimento
de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”), conduzido
exclusivamente com investidores profissionais no Brasil e no exterior, pelos Coordenadores
da Oferta e Agentes do Colocação Internacional (conforme definidos no Prospecto
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Preferenciais
de Emissão da Track & Field Co S.A.), nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e artigo
44 da Instrução nº 400, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários em 29 de dezembro
de 2003, conforme alterada. De acordo com o artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III da Lei
das Sociedades por Ações, a escolha do critério para a determinação do Preço por Ação é
justificada pelo fato de que não promoverá diluição injustificada do atual acionista da
Companhia e pelo fato de as Ações serem distribuídas por meio de uma oferta pública, na
qual o preço de mercado das Ações foi definido com base no resultado do Procedimento de
Bookbuilding;
(ii)
o aumento no capital social da Companhia, de R$ [●] ([●] reais) para R$ [●] ([●] reais),
mediante a emissão de [●] ([●]) Ações, dentro do limite do capital autorizado, conforme
previsto no Estatuto Social da Companhia, para subscrição pública no âmbito da Oferta, 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 I, da Lei das S.A. e com o
Estatuto Social da Companhia. Do Preço por Ação de R$ [●] ([●] reais): [(a) o valor de R$
[●] ([●] reais) será destinado à conta de capital social da Companhia, totalizando a quantia
de R$ [●] ([●] reais) em aumento do capital social; e (b) o valor remanescente será destinado
à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a
quantia de R$ [●] ([●] reais) destinada à reserva de capital];
(iii)
a forma de integralização das Ações sujeitas à Oferta, que deverá ser feita em moeda
corrente nacional, na data de liquidação da Oferta, nos termos das cláusulas aplicáveis do
Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de
Liquidação de Ações Preferenciais de Emissão da Track & Field Co S.A.;
(iv)
a atribuição, aos titulares das novas Ações emitidas em virtude do aumento do capital
social da Companhia, dos mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares
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das Ações previamente emitidas pela Companhia, de acordo com a Lei das S.A., o
Regulamento do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e o
Estatuto Social da Companhia, a partir da data de publicação do Anúncio de Início da Oferta;
(v)
a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de [●] ([●]) Ações,
distribuídas no âmbito da Oferta e, consequentemente, a homologação do novo capital
social da Companhia, que passa a ser de R$ [●] ([●] reais), dividido em [●] ([●]) Ações. O
Conselho de Administração irá submeter à Assembleia Geral de acionista a proposta para
alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social; e
(vi)
autorizar a Diretoria da Companhia a emitir o prospecto definitivo e o final offering
memorandum, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos
necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, inter
alia, assinar os Documentos da Oferta.
6.
Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião
encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata
que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, [·] de [·] de 2020. MESA: [(aa) Richard Doern; Ana Cláudia Felix do Nascimento
– Secretária]. CONSELHEIROS: (aa) Richard Doern; Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo;
Frederico Wagner; Ricardo Rosset e Mario Mello.
CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

_______________________________
Richard Doern
Presidente

_______________________________
Ana Cláudia Felix do Nascimento
Secretária
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
FREDERICO WAGNER, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.899.595-4 SSP/SP,
inscrito no CPF/ME sob o n.º 088.088.628-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, Edifício
Juscelino Plaza, 8° e 9º andares, CEP 04543-121 (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta
pública - por meio de distribuição primária e secundária - de ações ordinárias, de emissão da
TRACK & FIELD CO S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, Edifício Juscelino Plaza, 8° e 9º andares,
CEP 04543-121, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 59.418.806/0001-47 (“Ações” e “Companhia”,
respectivamente) a ser realizada: (i) 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”); e (ii) fora do Brasil (inclusive nos
Estados Unidos da América) através de colocação privada (“Oferta”), declara, de acordo com
o artigo 56 da Instrução CVM 400, que:
(i)

O Acionista Vendedor é responsável pela veracidade, consistência, precisão, suficiência

e pertinência das informações divulgadas publicamente ao mercado durante a Oferta;
(ii)

as informações divulgadas publicamente ao mercado (através do, inter alia, prospecto

preliminar e prospecto definitivo), são e serão, conforme é de conhecimento do Acionista
Vendedor, verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o prospecto preliminar da Oferta contém, na presente data, e o prospecto definitivo da

Oferta conterá, na data de sua divulgação, as informações relevantes consideradas
necessárias para suficientemente informar os investidores acerca da Oferta, das Ações, da
Companhia, suas atividades e dos riscos inerentes às tais atividades, sua situação econômicofinanceira e quaisquer outras informações que possam razoavelmente ser relevantes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
(iv)

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, 1 de outubro de 2020.

_______________________________
FREDERICO WAGNER
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
RICARDO ROSSET, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.557.811-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º
132.832.148-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, Edifício Juscelino Plaza, 8° e 9º andares,
CEP 04543-121 (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública - por meio de distribuição
primária e secundária - de ações ordinárias, de emissão da TRACK & FIELD CO S.A.,
sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr.
Eduardo Souza Aranha, nº 387, Edifício Juscelino Plaza, 8° e 9º andares, CEP 04543-121,
inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 59.418.806/0001-47 (“Ações” e “Companhia”, respectivamente)
a ser realizada: (i) 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”); e (ii) fora do Brasil (inclusive nos Estados Unidos da
América) através de colocação privada (“Oferta”), declara, de acordo com o artigo 56 da
Instrução CVM 400, que:
(i)

O Acionista Vendedor é responsável pela veracidade, consistência, precisão, suficiência

e pertinência das informações divulgadas publicamente ao mercado durante a Oferta;
(ii)

as informações divulgadas publicamente ao mercado (através do, inter alia, prospecto

preliminar e prospecto definitivo), são e serão, conforme é de conhecimento do Acionista
Vendedor, verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o prospecto preliminar da Oferta contém, na presente data, e o prospecto definitivo da

Oferta conterá, na data de sua divulgação, as informações relevantes consideradas
necessárias para suficientemente informar os investidores acerca da Oferta, das Ações, da
Companhia, suas atividades e dos riscos inerentes às tais atividades, sua situação econômicofinanceira e quaisquer outras informações que possam razoavelmente ser relevantes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
(iv)

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, 1 de outubro de 2020.

_______________________________
RICARDO ROSSET
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
TULIO CAPELINE LANDIN, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.721.310-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME
sob o n.º 286.656.548-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, Edifício Juscelino Plaza, 8° e
9º andares, CEP 04543-121 (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública - por meio de
distribuição primária e secundária - de ações ordinárias, de emissão da TRACK & FIELD CO
S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 387, Edifício Juscelino Plaza, 8° e 9º andares, CEP 04543-121,
inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 59.418.806/0001-47 (“Ações” e “Companhia”, respectivamente)
a ser realizada: (i) 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”); e (ii) fora do Brasil (inclusive nos Estados Unidos da
América) através de colocação privada (“Oferta”), declara, de acordo com o artigo 56 da
Instrução CVM 400, que:
(i)

O Acionista Vendedor é responsável pela veracidade, consistência, precisão, suficiência

e pertinência das informações divulgadas publicamente ao mercado durante a Oferta;
(ii)

as informações divulgadas publicamente ao mercado (através do, inter alia, prospecto

preliminar e prospecto definitivo), são e serão, conforme é de conhecimento do Acionista
Vendedor, verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o prospecto preliminar da Oferta contém, na presente data, e o prospecto definitivo da

Oferta conterá, na data de sua divulgação, as informações relevantes consideradas
necessárias para suficientemente informar os investidores acerca da Oferta, das Ações, da
Companhia, suas atividades e dos riscos inerentes às tais atividades, sua situação econômicofinanceira e quaisquer outras informações que possam razoavelmente ser relevantes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
(iv)

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, 1 de outubro de 2020.

______________________
_______________________________
TULIO CAPELINE LANDIN
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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 escritório na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da Economia (“CNPJ/ME”)
sob o nº 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 preferenciais, nominativas, escriturais, sem valor
nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da TRACK
& FIELD CO S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, n° 387, 8° e 9° andares, Edifício Juscelino Plaza, Itaim Bibi,
CEP 04543-121, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 59.418.806/0001-47 (“Ações” e “Companhia”,
respectivamente), identificados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Preferenciais de Emissão da Track & Field Co S.A. (“Prospecto Preliminar”),
a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 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 indicados no Prospecto Preliminar (“Acionistas
Vendedores”) e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos assessores legais para auxiliálos na implementação da Oferta;
(B) para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em dezembro de 2019, a qual prosseguirá até a divulgação do Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Preferenciais de
Emissão da Track & Field Co S.A. (“Prospecto Definitivo” e, quando em conjunto com o Prospecto
Preliminar, “Prospectos”);
(C) 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
incorporadas por referência aos Prospectos, com as demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017,
bem como as informações financeiras intermediárias relativas ao período de seis meses findo em
30 de junho 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;
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(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 são verdadeiras, consistentes, corretas e
suficiente, 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
(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, suas atividades,
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras
informações relevantes.

São Paulo, 18 de setembro de 2020.

BANCO BTG PACTUAL S.A.

_____________________________
Nome:
Cargo:
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$RV$FLRQLVWDVHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR
*UXSR7UDFN )LHOG
2SLQLmR
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGR*UXSR7UDFN )LHOG ³*UXSR´ TXH
FRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDV
GHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
GRVIOX[RVGHFDL[DHGRYDORUDGLFLRQDGRSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDEHPFRPRDV
FRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDP
DGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUD
FRPELQDGDGR*UXSR7UDFN )LHOGHPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRFRPELQDGRGH
VXDVRSHUDo}HVRVVHXVUHVSHFWLYRVIOX[RVGHFDL[DFRPELQDGRVHRYDORUDGLFLRQDGR
FRPELQDGRSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOHVSHFLILFDPHQWHGHDFRUGRFRPRSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3&'HPRQVWUDo}HV
&RPELQDGDV
%DVHSDUDRSLQLmR
1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGH
DXGLWRULD1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQD
VHomRDVHJXLULQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRPELQDGDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRDR*UXSRGHDFRUGRFRPRV
SULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDV
SURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH&)&HFXPSULPRVFRPDV
GHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGH
DXGLWRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR
ÇQIDVHV
$SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV
$$GPLQLVWUDomRGR*UXSRGHFLGLXFRPELQDURVVDOGRVHDVWUDQVDo}HVGDVHPSUHVDV
7UDFN )LHOG&26$)UDWH[&RQIHFo}HV/WGD7KH7UDFN )LHOG6WRUH,1&5HWDLO6ROXWLRQV
$VVHVVRULDH&RQVXOWRULDGH0HUFKDQGLVLQJ/WGD5HDO7LPH6SRUWV6$H7UDFN )LHOG
)UDQFKLVLQJ/WGD GHVFULWDVQDQRWDH[SOLFDWLYDQjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDV FRPRREMHWLYRGHGHPRQVWUDURFRQMXQWRGHDWLYRVSDVVLYRVSDWULP{QLR
UHFHLWDVHGHVSHVDVGR*UXSR2SURFHVVRGHFRPELQDomRGDVFRQWDVSDWULPRQLDLVHGH
UHVXOWDGRHGDVGHPDLVLQIRUPDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRUUHVSRQGHj
DJOXWLQDomRGRVVDOGRVGDVFRQWDVGRDWLYRHSDVVLYRHGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVVHJXQGRDVXD
QDWXUH]DFRPDVXEVHTXHQWHHOLPLQDomRGDVWUDQVDo}HVHQWUHDVHPSUHVDVFRPELQDGDV
TXDQGRDSOLFiYHO$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVDSHQDV
SDUDIRUQHFLPHQWRGHDQiOLVHVDGLFLRQDLVDWHUFHLURVHQmRUHSUHVHQWDPDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVRXFRQVROLGDGDVGHXPDSHVVRDMXUtGLFDHVXDVFRQWURODGDV

$'HORLWWHUHIHUHVHDXPDRXPDLVHQWLGDGHVGD'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVX/LPLWHGXPDVRFLHGDGHSULYDGDGHUHVSRQVDELOLGDGHOLPLWDGDHVWDEHOHFLGDQR5HLQR8QLGR
'77/ VXDUHGHGHILUPDVPHPEURHHQWLGDGHVDHODUHODFLRQDGDV$'77/HFDGDXPDGHVXDVILUPDVPHPEURVmRHQWLGDGHVOHJDOPHQWHVHSDUDGDVH
LQGHSHQGHQWHV$'77/ WDPEpPFKDPDGD'HORLWWH*OREDO QmRSUHVWDVHUYLoRVDFOLHQWHV&RQVXOWHZZZGHORLWWHFRPDERXWSDUDREWHUXPDGHVFULomRPDLVGHWDOKDGD
GD'77/HVXDVILUPDVPHPEUR

$'HORLWWHRIHUHFHVHUYLoRVGHDXGLWRULDFRQVXOWRULDDVVHVVRULDILQDQFHLUDJHVWmRGHULVFRVHFRQVXOWRULDWULEXWiULDSDUDFOLHQWHVS~EOLFRVHSULYDGRVGRVPDLVGLYHUVRV
VHWRUHV$'HORLWWHDWHQGHDTXDWURGHFDGDFLQFRRUJDQL]Do}HVOLVWDGDVSHOD)RUWXQH*OREDOSRUPHLRGHXPDUHGHJOREDOPHQWHFRQHFWDGDGHILUPDVPHPEURHP
PDLVGHSDtVHVWUD]HQGRFDSDFLGDGHVGHFODVVHJOREDOYLV}HVHVHUYLoRVGHDOWDTXDOLGDGHSDUDDERUGDURVPDLVFRPSOH[RVGHVDILRVGHQHJyFLRVGRVFOLHQWHV3DUD
VDEHUPDLVVREUHFRPRRVFHUFDGHSURILVVLRQDLVGD'HORLWWHLPSDFWDPSRVLWLYDPHQWHQRVVRVFOLHQWHVFRQHFWHVHDQyVSHOR)DFHERRN/LQNHG,QH7ZLWWHU
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&RQIRUPHPHQFLRQDGRQDQRWDH[SOLFDWLYDQjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV
HVWDVQmRGHYHPVHUWRPDGDVFRPREDVHSDUDILQVGHFiOFXORGHGLYLGHQGRVHGHLPSRVWRVQHP
SDUDQHQKXPDRXWUDILQDOLGDGHVRFLHWiULD1RVVDRSLQLmRQmRFRQWpPUHVVDOYDUHODFLRQDGDD
HVVHDVVXQWR
5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
(PGHPDUoRGHHPLWLPRVUHODWyULRGHDXGLWRULDVHPPRGLILFDomRVREUHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGR*UXSRTXHRUDHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGDV
&RQIRUPHGHVFULWRQDQRWDH[SOLFDWLYDQjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVD
$GPLQLVWUDomRHIHWXRXFHUWRVDMXVWHVUHODFLRQDGRDRUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDSRU
FRPSHWrQFLD ³FXWRII´ SDUDUHIOHWLUDFRUUHomRGHHUURGHVFULWDQDUHIHULGDQRWDH[SOLFDWLYD
&RQVHTXHQWHPHQWHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVILQGRV
HPGHGH]HPEURGHGHHGHHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGDVFRPRSUHYLVWR
SHORSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3&3ROtWLFDV&RQWiEHLV0XGDQoDVGH(VWLPDWLYDH
5HWLILFDomRGH(UUR1RVVDRSLQLmRQmRFRQWpPUHVVDOYDUHODFLRQDGDDHVVHDVVXQWR
3RWHQFLDLVHIHLWRVGD&29,'
'HYLGRjGHFODUDomRGHSDQGHPLDGHFRUUHQWHGD&29,'FKDPDPRVDDWHQomRSDUDDQRWD
H[SOLFDWLYDQjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVQDTXDOR*UXSRGHVFUHYHRV
HIHLWRVGD&29,'HPVXDVRSHUDo}HVHDVDo}HVWRPDGDVDWpRPRPHQWR1RVVDRSLQLmR
QmRFRQWHPUHVVDOYDUHODFLRQDGDDHVVHDVVXQWR
3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD
3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD ³3$$´ VmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSURILVVLRQDO
IRUDPRVPDLVVLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRH[HUFtFLRFRUUHQWH(VVHVDVVXQWRVIRUDP
WUDWDGRVQRFRQWH[WRGHQRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRPRXP
WRGRHQDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVH
SRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPDRSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVVHVDVVXQWRV
5HJLVWURGRVHIHLWRVGDDGRomRGRSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3& 5 $UUHQGDPHQWRV
3RUTXHIRLFRQVLGHUDGRXP3$$
2*UXSRSRVVXLFRPSURPLVVRVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOHD
SDUWLUGHGHMDQHLURGHSDVVRXDVHUUHTXHULGRDFRQWDELOL]DUHVVDVRSHUDo}HVGH
DFRUGRFRPRSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3& 5 $UUHQGDPHQWRV(VVHQRYR
SURQXQFLDPHQWRWpFQLFRLQWURGX]LXDVSHFWRVFRQWiEHLVFRPSOH[RVSDUDDPHQVXUDomRGRDWLYR
GHGLUHLWRGHXVRHGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
(VVHWHPDIRLFRQVLGHUDGRVLJQLILFDWLYRHPQRVVDDXGLWRULDSRLV L UHIHUHVHjDGRomRGHXP
SURQXQFLDPHQWRWpFQLFRTXHDSUHVHQWRXXPHIHLWRPDWHULDOQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVFRQIRUPHGLYXOJDGRQDQRWDH[SOLFDWLYDQjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDV LL KiMXOJDPHQWRHQYROYLGRTXDQWRjVWD[DVGHMXURVFRQVLGHUDGDVSDUDFiOFXOR
GRVYDORUHVGRSDVVLYR LLL KiMXOJDPHQWRHQYROYLGRQDGHWHUPLQDomRGRVSUD]RVDVHUHP
FRQVLGHUDGRVHPFDGDFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOH LY KiMXOJDPHQWRDSOLFDGRQD
FRQWDELOL]DomRLQLFLDOFRPUHODomRjVUHJUDVGHWUDQVLomR
&RPRQRVVDDXGLWRULDHQGHUHoRXHVWHDVVXQWR
1RVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDLQFOXtUDPHQWUHRXWURV L DGLVFXVVmRVREUHRVFULWpULRV
XWLOL]DGRVSDUDLGHQWLILFDomRHFODVVLILFDomRGRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOSUD]RV
GHDUUHQGDPHQWRHWD[DGHGHVFRQWRXWLOL]DGD LL DDQiOLVHGDVSROtWLFDVFRQWiEHLV
HVWDEHOHFLGDVSHOD$GPLQLVWUDomRHPFRPSDUDomRFRPRVUHTXLVLWRVGRSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR
&3& 5  LLL RWHVWHGRFXPHQWDOSRUPHLRGHDPRVWUDJHPGRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
RSHUDFLRQDOEDVHSDUDRFiOFXORHDGHTXDomRGRVIOX[RVGHDUUHQGDPHQWRHFULWpULRVGH
FiOFXORSDUDGHWHUPLQDURVHIHLWRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVH LY R
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HQYROYLPHQWRGRVQRVVRVHVSHFLDOLVWDVSDUDDQiOLVHGDVSUHPLVVDVGD$GPLQLVWUDomRQDDGRomR
GDWD[DGHGHVFRQWRHQRVFiOFXORVHIHWXDGRVSDUDGHWHUPLQDURVHIHLWRVGDDGRomRGHVVHQRYR
SURQXQFLDPHQWRWpFQLFR
&RPEDVHQDVHYLGrQFLDVREWLGDVSRUPHLRGHQRVVRVSURFHGLPHQWRVDQWHULRUPHQWHGHVFULWRV
FRQVLGHUDPRVTXHDDSXUDomRHRVFULWpULRVSDUDDYDOLDomRGRVHIHLWRVGHDGRomRGR
SURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3& 5 VXDFRQWDELOL]DomRHDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVHPQRWDV
H[SOLFDWLYDVVmRDFHLWiYHLVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVWRPDGDV
HPFRQMXQWR
2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVH
RUHODWyULRGRDXGLWRU
$$GPLQLVWUDomRGR*UXSRpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR
1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVQmRDEUDQJHR5HODWyULRGD
$GPLQLVWUDomRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVH
UHODWyULR
(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVQRVVD
UHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVH
UHODWyULRHVWiGHIRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXFRP
QRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQDDXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPD
UHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKRUHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVDFRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDU
DHVVHUHVSHLWR
5HVSRQVDELOLGDGHVGD$GPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV
$$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
HVSHFLILFDPHQWHGHDFRUGRFRPRSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3&HSHORVFRQWUROHVLQWHUQRV
TXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
OLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR
1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVD$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHOD
DYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHR*UXSRFRQWLQXDURSHUDQGRHGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORV
DVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQD
HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQmRVHUTXHD$GPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUR
*UXSRRXFHVVDUVXDVRSHUDo}HVRXQmRWHQKDQHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDUR
HQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV
2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGR*UXSRVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGHSHODVXSHUYLVmR
GRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDV
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVH
FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoD
UD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGH
DFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDDVHYHQWXDLV
GLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmR
FRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWUR
GHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDV
UHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
&RPRSDUWHGHXPDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLV
GHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGD
DXGLWRULD$OpPGLVVR
x ,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVHH[HFXWDPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGH
DXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomR
GHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHD
IUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmRRX
UHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
x 2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGH
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGR*UXSR
x $YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR
x &RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHOD$GPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGH
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWH
LQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGD
VLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGR*UXSR6HFRQFOXLUPRV
TXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDUDDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULD
SDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVRXLQFOXLU
PRGLILFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HV
HVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR
7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUR*UXSRDQmRPDLVVHPDQWHUHP
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO
x $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVUHSUHVHQWDPDV
FRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGH
DSUHVHQWDomRDGHTXDGD
&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGR
DOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULD
LQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLILFDPRV
GXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
)RUQHFHPRVWDPEpPDRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHFODUDomRGHTXHFXPSULPRVFRPDV
H[LJrQFLDVpWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDH
FRPXQLFDPRVWRGRVRVHYHQWXDLVUHODFLRQDPHQWRVRXDVVXQWRVTXHSRGHULDPDIHWDU
FRQVLGHUDYHOPHQWHQRVVDLQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDV
VDOYDJXDUGDV
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'RVDVVXQWRVTXHIRUDPREMHWRGHFRPXQLFDomRFRPRVUHVSRQViYHLVSHOD$GPLQLVWUDomR
GHWHUPLQDPRVDTXHOHVTXHIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRPDLVVLJQLILFDWLYRVQDDXGLWRULDGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRFRUUHQWHHTXHGHVVDPDQHLUDFRQVWLWXHPRV
SULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVFUHYHPRVHVVHVDVVXQWRVHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULD
DPHQRVTXHOHLRXUHJXODPHQWRWHQKDSURLELGRGLYXOJDomRS~EOLFDGRDVVXQWRRXTXDQGRHP
FLUFXQVWkQFLDVH[WUHPDPHQWHUDUDVGHWHUPLQDUPRVTXHRDVVXQWRQmRGHYHVHUFRPXQLFDGR
HPQRVVRUHODWyULRSRUTXHDVFRQVHTXrQFLDVDGYHUVDVGHWDOFRPXQLFDomRSRGHPGHQWURGH
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SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV
&RQWiEHLV&3&HDSURYDGDVSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV&90
HVSHFLILFDPHQWHGHDFRUGRFRPRSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3&'HPRQVWUDo}HV
&RPELQDGDV
 'HFODUDomRGHUHOHYkQFLD
$$GPLQLVWUDomRGR*UXSRDSOLFRXQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVDRULHQWDomRWpFQLFD2&3&DSURYDGDSHOD'HOLEHUDomR&90
QFRPDILQDOLGDGHGHGLYXOJDUVRPHQWHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXH
DX[LOLHPRVXVXiULRVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVQDWRPDGDGHGHFLV}HVVHP
TXHRVUHTXHULPHQWRVPtQLPRVH[LVWHQWHVGHL[HPGHVHUDWHQGLGRV$OpPGLVVRD
$GPLQLVWUDomRDILUPDTXHWRGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHVWmRVHQGRHYLGHQFLDGDV
HFRUUHVSRQGHPjVXWLOL]DGDVQDJHVWmRGRQHJyFLR
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 %DVHGHHODERUDomR
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVIRUDPHODERUDGDVFRPEDVHQRFXVWR
KLVWyULFRH[FHWRVHLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD2FXVWRKLVWyULFRpJHUDOPHQWH
EDVHDGRQRYDORUMXVWRGDVFRQWUDSUHVWDo}HVSDJDVHPWURFDGHDWLYRV
9DORUMXVWRpRSUHoRTXHVHULDUHFHELGRSHODYHQGDGHXPDWLYRRXSDJRSHOD
WUDQVIHUrQFLDGHXPSDVVLYRHPXPDWUDQVDomRRUJDQL]DGDHQWUHSDUWLFLSDQWHVGR
PHUFDGRQDGDWDGHPHQVXUDomRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHHVVHSUHoRVHU
GLUHWDPHQWHREVHUYiYHORXHVWLPDGRXVDQGRRXWUDWpFQLFDGHDYDOLDomR$RHVWLPDU
RYDORUMXVWRGHXPDWLYRRXSDVVLYRD$GPLQLVWUDomROHYDHPFRQVLGHUDomRDV
FDUDFWHUtVWLFDVGRDWLYRRXSDVVLYRQRFDVRGHRVSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGROHYDUHP
HVVDVFDUDFWHUtVWLFDVHPFRQVLGHUDomRQDSUHFLILFDomRGRDWLYRRXSDVVLYRQDGDWDGH
PHQVXUDomR
 $XWRUL]DomRSDUDHPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV
(P5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHIRL
DXWRUL]DGDDFRQFOXVmRHGLYXOJDomRGDVSUHVHQWHVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDV
TXDLVFRQWHPSODPRVHYHQWRVVXEVHTXHQWHVRFRUULGRVDSyVGHGH]HPEURGH
DWpDUHIHULGDGDWD
 5HYLV}HVHQRYDVLQWHUSUHWDo}HVGRVSURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLV
&3& 5 $UUHQGDPHQWRV
&3& 5 $UUHQGDPHQWRVTXHVXEVWLWXLR&3& 5 $UUHQGDPHQWRV
HOLPLQDDGLVWLQomRHQWUHDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVHDUUHQGDPHQWRVILQDQFHLURVD
SDUWLUGHGHMDQHLURGHSDUDDVHPSUHVDVDUUHQGDWiULDV$OpPGLVVRD
QRUPDH[LJHRUHFRQKHFLPHQWRGHXPDWLYR RGLUHLWRGHXVDURLWHPDUUHQGDGR H
XPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRUHODWLYRDRVGHDOXJXpLVIXWXURVGHVFRQWDGRVDYDORU
SUHVHQWHSDUDSUDWLFDPHQWHWRGRVRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
'HVSHVDVFRPDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOVmRVXEVWLWXtGDVSRUGHVSHVDVGH
GHSUHFLDomRUHODFLRQDGDVDRGLUHLWRGHXVRHGHVSHVDVGHMXURVUHODFLRQDGDVDR
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR$QWHULRUPHQWHDV(PSUHVDVUHFRQKHFLDPSULQFLSDOPHQWH
GHVSHVDVGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOSHORPpWRGROLQHDUSHORSUD]RGR
DUUHQGDPHQWRHUHFRQKHFLDRVDWLYRVHRVSDVVLYRVVRPHQWHQDPHGLGDHPTXH
KRXYHVVHXPDGLIHUHQoDGHWHPSRHQWUHRVSDJDPHQWRVUHDLVGRDUUHQGDPHQWRHR
SHUtRGRGHFRPSHWrQFLDGDGHVSHVDGHDOXJXHO$VVLPLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKR
FRPRR(%,7'$ ³(DUQLQJV%HIRUH,QWHUHVW7D[HV'HSUHFLDWLRQDQG$PRUWL]DWLRQ´ 
HHPPHQRUPHGLGDRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOVHUmRSRVLWLYDPHQWHLPSDFWDGRV
LQYHUVDPHQWHRUHVXOWDGRILQDQFHLURVHUiDIHWDGRQHJDWLYDPHQWH
3RUILPROXFUROtTXLGRWDPEpPpDIHWDGRSRLVDGHVSHVDWRWDOGHDUUHQGDPHQWR
GHVSHVDGHGHSUHFLDomRVRPDGDGHVSHVDILQDQFHLUD pJHUDOPHQWHPDLRUQRLQtFLR
GRFRQWUDWRHGLPLQXLDRORQJRGRWHPSRDRFRQWUiULRGHXPHQFDUJROLQHDUVRER
SDGUmRDWXDO$GLFLRQDOPHQWHRFDL[DOtTXLGRGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVVHUi
PDLRUXPDYH]TXHRVSDJDPHQWRVHPGLQKHLURGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRVHUi
FODVVLILFDGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$DGRomRGDQRUPD&3& 5 DIHWDSULQFLSDOPHQWHRUHFRQKHFLPHQWRGH
DUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVSDUDDVORMDVGDVHPSUHVDVHVFULWyULRVDGPLQLVWUDWLYRV
HFHQWURGHGLVWULEXLomR
$$GPLQLVWUDomRGHFLGLXDGRWDUDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDPRGLILFDGDFRPRPpWRGR
GHWUDQVLomRHPGHMDQHLURGHHSURVSHFWLYDPHQWHGHVGHRLQtFLRGR
SULPHLURSHUtRGRSUDWLFiYHO
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$$GPLQLVWUDomRRSWRXHPDSOLFDUDVGXDVLVHQo}HVGHUHFRQKHFLPHQWRSURSRVWDV
SHODQRUPDQRVVHJXLQWHVFRQWUDWRV L ORFDo}HVGHEHQVGHFXUWRSUD]R LQIHULRURX
LJXDODGR]HPHVHV H LL DUUHQGDPHQWRVGHSURSULHGDGHUHODFLRQDGRVDDWLYRVGH
EDL[RYDORURXFRPYDORUHVYDULiYHLV
$OXJXpLVQmRLQFOXtGRVQDDYDOLDomRLQLFLDOGRSDVVLYR SRUH[HPSORDOXJXpLV
YDULiYHLV VmRFODVVLILFDGRVFRPRGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDVVLPFRPRRVHQFDUJRV
UHODFLRQDGRVDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RGHEDL[RYDORURXFRPYDORUHV
YDULiYHLV
2SUD]RGRDUUHQGDPHQWRVHUiRSHUtRGROHJDOPHQWHDSOLFiYHOGRFRQWUDWRHOHYDUi
HPFRQWDDVRSo}HVGHUHVFLVmRHUHQRYDomRFXMRXVRSHODV(PSUHVDVp
UD]RDYHOPHQWHFHUWR
2VIOX[RVGHSDJDPHQWRVGHDOXJXpLVVmRDMXVWDGRVDYDORUSUHVHQWHFRQVLGHUDQGR
RSUD]RUHPDQHVFHQWHGHFDGDFRQWUDWRHDSOLFDQGRWD[DGHGHVFRQWRTXH
FRUUHVSRQGHjVFRWDo}HVGHPHUFDGRQDVGDWDVLQLFLDLVGHFDGDXPGRVFRQWUDWRVGH
DUUHQGDPHQWRHHTXLYDOHQWHjVFDSWDo}HVFRPPRQWDQWHVTXHUHSUHVHQWDPRWRWDO
GHLQYHVWLPHQWRVSDUDDEHUWXUDGHQRYDVORMDV
$WDEHODDEDL[RHYLGHQFLDDVWD[DVQRPLQDLVSUDWLFDGDVYLVjYLVRVSUD]RVGRV
FRQWUDWRV
3UD]RGRVFRQWUDWRV
7D[DDD


DWpDQRV
'HD
GHDDQRV
'HD
GHDDQRV
'HD


$V(PSUHVDVGHWrPFRQWUDWRVGHFRPSURPLVVRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
RSHUDFLRQDOHPGHMDQHLURGH
0HQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVR
'RVFRQWUDWRVTXHIRUDPHVFRSRGDQRUPDD$GPLQLVWUDomRGR*UXSRFRQVLGHURX
FRPRFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRVVRPHQWHRYDORUGRDOXJXHOPtQLPRIL[RSDUD
ILQVGHDYDOLDomRGRSDVVLYR(PGHMDQHLURGHDPHQVXUDomRGRSDVVLYRGH
DUUHQGDPHQWRFRUUHVSRQGHDRWRWDOGRVSDJDPHQWRVIXWXURVGHDOXJXpLVIL[RVQRV
TXDLVIRLFRQVLGHUDGDDVUHQRYDWyULDVGHDFRUGRFRPDSROtWLFDLQWHUQDGR*UXSR
FXMRSUD]RRFRUUHQRUPDOPHQWHXPDQRDQWHVGRYHQFLPHQWRGRFRQWUDWRTXDQGR
LGHQWLILFDPRVD³UD]RiYHOFHUWH]D´GDUHQRYDomR(VVHVIOX[RVGHSDJDPHQWRVVmR
DMXVWDGRVDYDORUSUHVHQWHFRQVLGHUDQGRDWD[DQRPLQDOGHGHVFRQWR$WD[D
QRPLQDOGHGHVFRQWRFRUUHVSRQGHjVFRWDo}HVGHPHUFDGR UHIHUrQFLDHP&',
DFXPXODGRHPGHMDQHLURGH SDUDFDSWDo}HVFRPPRQWDQWHVTXH
UHSUHVHQWDPRWRWDOGHLQYHVWLPHQWRVSDUDDEHUWXUDGHQRYDVORMDVFRQVLGHUDQGRR
SUD]RUHPDQHVFHQWHGHFDGDJUXSRGHFRQWUDWRVRQGHFDGDFRQWUDWRWHPD
UHVSHFWLYDWD[DFDOFXODGD
$PHQVXUDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRFRUUHVSRQGHDRYDORULQLFLDOGRSDVVLYRGH
DUUHQGDPHQWRPDLVRVFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVLQFRUULGRV$$GPLQLVWUDomRGR*UXSR
RSWRXSRUXWLOL]DURH[SHGLHQWHSUiWLFRSDUDWUDQVLomRHQmRFRQVLGHUDURVFXVWRV
LQLFLDLVQDPHQVXUDomRLQLFLDOGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRFRPLVVRPDQWHQGRR
PHVPRYDORUGRSDVVLYRLQLFLDOGHDUUHQGDPHQWR
(PGHMDQHLURGHD$GPLQLVWUDomRGR*UXSRUHFRQKHFHXXPDWLYRGHGLUHLWR
GHXVRHXPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRDRYDORUSUHVHQWHGH5
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$VHJXLUVHJXHGHPRQVWUDomRGRVHIHLWRVGDDGRomRLQLFLDOQRVVDOGRVLQLFLDLVGH
EDODQoRGR*UXSR
6DOGRV
DSUHVHQWDGRV


&RPELQDGR

$WLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH
3DVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR

,QIRUPDo}HVDGLFLRQDLV

$GRomR
6DOGRVLQLFLDLV
LQLFLDO
DMXVWDGR
&3& 5  

























2*UXSRHPSOHQDFRQIRUPLGDGHFRPR&3& 5 QDPHQVXUDomRHQD
UHPHQVXUDomRGHVHXSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHGRGLUHLWRGHXVRSURFHGHXDRXVR
GDWpFQLFDGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRVHPFRQVLGHUDUDLQIODomRIXWXUDSURMHWDGD
QRVIOX[RVDVHUHPGHVFRQWDGRVFRQIRUPHYHGDomRLPSRVWDSHOR&3& 5 
(PDWHQGLPHQWRDRULHQWDomRGDViUHDVWpFQLFDVGD&90YLVDQGRDIRUQHFHU
LQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVDRVLQYHVWLGRUHVGRPHUFDGREUDVLOHLURVmRDSUHVHQWDGRVRV
VDOGRVFRPSDUDWLYRVGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGRGLUHLWRGHXVRGDGHVSHVD
ILQDQFHLUDHGDGHVSHVDGHGHSUHFLDomRGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHGRH[HUFtFLR
DQWHULRUFRQVLGHUDQGRRVIOX[RVGHFDL[DFRPDSURMHomRGDLQIODomR ³1RWD
([SOLFDWLYD´ FRQIRUPHVXJHULGRSHOR2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3QHP
GHGH]HPEURGH
%DODQoR
SDWULPRQLDO



1RWD
H[SOLFDWLYD






%DODQoR
'LUHLWRGHXVR


$UUHQGDPHQWRGLUHLWRGHXVR SDVVLYR 







5HVXOWDGR
'HSUHFLDomR


-XURV


&UpGLWRVGH3,6H&2),16VDOXJXHO
 
 



$WDEHODDVHJXLUGHWDOKDDVGLIHUHQoDVHQWUHVDOGRVGHDWLYRVDOGRVGHSDVVLYR
YDORUHVGHGHSUHFLDomRHMXURVDQRDDQRHQWUHDPHWRGRORJLDVXJHULGDQR2ItFLR
&LUFXODU&9061&6(3QHDDGRomRHVFROKLGDSHOR*UXSRHPSOHQD
FRQIRUPLGDGHFRPD&3& 5 $WDEHODHYLGHQFLDTXHDRILQDOGRVFRQWUDWRVGH
DUUHQGDPHQWRDPEDVDVIRUPDVGHDGRomRDSUHVHQWDPHIHLWRQXORQR3DWULP{QLR
/tTXLGRGR*UXSR


$WLYRGHDUUHQGDPHQWR
%DODQoRSDWULPRQLDO
1RWDH[SOLFDWLYD

3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
%DODQoRSDWULPRQLDO
1RWDH[SOLFDWLYD

'HVSHVDILQDQFHLUD
%DODQoRSDWULPRQLDO
1RWDH[SOLFDWLYD

'HVSHVDGHGHSUHFLDomR
%DODQoRSDWULPRQLDO
1RWDH[SOLFDWLYD

$GRomR
LQLFLDO

$QR

$QR

$QR

$QR

$QR

$QR

$QR

$QR

$QR

$QR


$QR


$QR
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$PRYLPHQWDomRGRVVDOGRVGDFRQWDGHDWLYRGRGLUHLWRGHXVRHVWiDSUHVHQWDGDQD
QRWDH[SOLFDWLYDQHRVVDOGRVTXHDIHWDUDPRUHVXOWDGRGRSHUtRGREHPFRPRD
PRYLPHQWDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRVGHGLUHLWRGHXVRHVWmRGHPRQVWUDGRV
QDQRWDH[SOLFDWLYDQ
,&3&,QFHUWH]DVREUHR7UDWDPHQWRGH,PSRVWRVVREUHR/XFUR
$QRYDLQWHUSUHWDomRHQWURXHPYLJRUHPGHMDQHLURGH2,&3&
GHVFUHYHFRPRGHWHUPLQDUDSRVLomRILVFDOHFRQWiELOTXDQGRKRXYHULQFHUWH]DVREUH
RWUDWDPHQWRGRLPSRVWRGHUHQGD$LQWHUSUHWDomRUHTXHUTXHR*UXSR
x 'HWHUPLQHVHSRVLo}HVILVFDLVLQFHUWDVVmRDYDOLDGDVVHSDUDGDPHQWHRXFRPRXP
JUXSR
x $YDOLHVHpSURYiYHOTXHDDXWRULGDGHILVFDODFHLWHDXWLOL]DomRGHWUDWDPHQWR
ILVFDOLQFHUWRRXSURSRVWDGHXWLOL]DomRSRUXPDHQWLGDGHQDVVXDVGHFODUDo}HV
GHLPSRVWRGHUHQGD
x (PFDVRSRVLWLYRR*UXSRGHYHGHWHUPLQDUVXDSRVLomRILVFDOHFRQWiELOHPOLQKD
FRPRWUDWDPHQWRILVFDOXWLOL]DGRRXDVHUXWLOL]DGRQDVVXDVGHFODUDo}HVGH
LPSRVWRGHUHQGD
x (PFDVRQHJDWLYRR*UXSRGHYHUHIOHWLURHIHLWRGDLQFHUWH]DQDGHWHUPLQDomRGD
VXDSRVLomRFRQWiELOHILVFDOXWLOL]DQGRRYDORUPDLVSURYiYHORXRPpWRGRGR
YDORUHVSHUDGR
2*UXSRDYDOLRXDQRYDLQWHUSUHWDomRHFRQFOXLXTXHQmRKDYHUiTXDOTXHULPSDFWR
HPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
 0RHGDIXQFLRQDOHGHDSUHVHQWDomR
2VLWHQVLQFOXtGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVVmRPHQVXUDGRV
XVDQGRRUHDO 5 PRHGDGRDPELHQWHHFRQ{PLFRQRTXDOR*UXSRDWXDHOHLWD
PRHGDIXQFLRQDOGR*UXSRHGHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVH[FHWRSHODFRQWURODGDQRH[WHULRU7KH7UDFN )LHOG6WRUH,1&TXH
XWLOL]DRGyODU 86' FRPRPRHGDIXQFLRQDO
 8VRGHHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRV
$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGHDFRUGRFRPDVQRUPDV
GR&3&H[LJHTXHD$GPLQLVWUDomRIDoDMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVTXH
DIHWDPDDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVHRVYDORUHVUHSRUWDGRVGHDWLYRV
SDVVLYRVUHFHLWDVHGHVSHVDV2VUHVXOWDGRVUHDLVSRGHPGLYHUJLUGHVVDV
HVWLPDWLYDV$VHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVVmRUHYLVWDVGHXPDPDQHLUDFRQWtQXD
5HYLV}HVFRPUHODomRDHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVVmRUHFRQKHFLGDVQRH[HUFtFLRHPTXH
DVHVWLPDWLYDVVmRUHYLVDGDVHHPTXDLVTXHUH[HUFtFLRVIXWXURVDIHWDGRV
$VLQIRUPDo}HVVREUHLQFHUWH]DVVREUHSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVTXHSRVVXDPXP
ULVFRVLJQLILFDWLYRGHUHVXOWDUHPXPDMXVWHPDWHULDOQRSUy[LPRH[HUFtFLRILQDQFHLUR
HVWmRLQFOXtGDVQDVVHJXLQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV
x 1RWDVH[SOLFDWLYDVQHQYLGD~WLOHDQiOLVHGRYDORUUHFXSHUiYHO
³LPSDLUPHQW´ GRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
x 1RWDH[SOLFDWLYDQ±GHILQLomRGDWD[DGHMXURVSDUDFiOFXORGRYDORUSUHVHQWH
GHDUUHQGDPHQWRV
x 1RWDH[SOLFDWLYDQSURYLVmRSDUDULVFRVWULEXWiULRVFtYHLVHWUDEDOKLVWDV
x 1RWDH[SOLFDWLYDQLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
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 35,1&,3$,632/Ë7,&$6&217È%(,6
D  3ULQFtSLRVJHUDLVHFULWpULRGHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
2*UXSRUHFRQKHFHUHFHLWDGDVSULQFLSDLVIRQWHVGHUHFHLWDVDVHJXLU
 9HQGDGHSURGXWRVDFRQVXPLGRUHVILQDLVGDVORMDVSUySULDVH³HFRPPHUFH´HGH
SURGXWRVSDUDIUDQTXLDV
 &REUDQoDGH³UR\DOWLHV´GHIUDQTXLDVHRXOLFHQFLDGRV
 9HQGDVGHLQVFULo}HVHGRUHFHELPHQWRGHSDWURFtQLRVGRVHYHQWRVGHFRUULGDVGH
UXDVHH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDV
$UHFHLWDpPHQVXUDGDFRPEDVHQDFRQWUDSUHVWDomRTXHR*UXSRHVSHUDUHFHEHUHP
XPFRQWUDWRFRPRFOLHQWHHH[FOXLYDORUHVFREUDGRVHPQRPHGHWHUFHLURV2*UXSR
UHFRQKHFHUHFHLWDVTXDQGRWUDQVIHUHRFRQWUROHGRSURGXWRRXVHUYLoRDRFOLHQWH
9HQGDGHPHUFDGRULDV
3DUDYHQGDVGHSURGXWRVDFRQVXPLGRUHVILQDLVGDVORMDVSUySULDVHQR³HFRPPHUFH´H
GHSURGXWRVSDUDIUDQTXLDVDUHFHLWDpUHFRQKHFLGDTXDQGRRFRQWUROHGDVPHUFDGRULDV
pWUDQVIHULGRLVWRpTXDQGRRFOLHQWHDGTXLUHDVPHUFDGRULDVQRSRQWRGHYHQGDHRX
TXDQGRUHFHEHDVPHUFDGRULDV2SDJDPHQWRGRSUHoRGDWUDQVDomRpGHYLGR
LPHGLDWDPHQWHQRPRPHQWRHPTXHRFOLHQWHDGTXLUHDVPHUFDGRULDV
1RSRQWRGHYHQGDXPDREULJDomRGHUHVWLWXLomRHRFRUUHVSRQGHQWHDMXVWHGDUHFHLWD
VmRUHFRQKHFLGRVSDUDRVSURGXWRVGHYROYLGRVHRXTXDQGRXPDYHQGDpFDQFHODGD
'HYROXo}HVHFDQFHODPHQWR
2YDORUGDUHFHLWDpUHJLVWUDGROtTXLGRGDVGHYROXo}HVHFDQFHODPHQWRV
³5R\DOWLHV´GHIUDQTXLDHOLFHQFLDGRV
$UHFHLWDpUHFRQKHFLGDFRPEDVHQDVYHQGDVHIHWXDGDVSHORVIUDQTXHDGRV
(YHQWRVHSDWURFtQLRV
$UHFHLWDpUHFRQKHFLGDjPHGLGDTXHRVVHUYLoRVVmRSUHVWDGRVHRVULVFRVHEHQHItFLRV
FRUUHVSRQGHQWHVDRVVHUYLoRVVmRWUDQVIHULGRVSDUDRVFOLHQWHV
E  7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUD
7UDQVDo}HVHPPRHGDVHVWUDQJHLUDVVmRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDVSHORYDORUGH
PHUFDGRGDVPRHGDVFRUUHVSRQGHQWHVQDGDWDTXHDWUDQVDomRVHTXDOLILFDSDUD
UHFRQKHFLPHQWR$WLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHQRPLQDGRVHPPRHGDVHVWUDQJHLUDV
VmRWUDGX]LGRVSDUDRUHDOGHDFRUGRFRPDFRWDomRGRPHUFDGRQDVGDWDVGRV
EDODQoRV'LIHUHQoDVRULXQGDVQRSDJDPHQWRQDFRQYHUVmRGHLWHQVPRQHWiULRVVmR
UHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
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F  ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
&ODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
2&3&UHWpPHPJUDQGHSDUWHRVUHTXHULPHQWRVH[LVWHQWHVQR&3&SDUDD
FODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHSDVVLYRVILQDQFHLURV1RHQWDQWRHOHHOLPLQDDVDQWLJDV
FDWHJRULDVGR&3&SDUDDWLYRVILQDQFHLURVPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWRHPSUpVWLPRV
HUHFHEtYHLVHGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
$FODVVLILFDomRGRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVHJXQGRR&3&pJHUDOPHQWH
EDVHDGDQRPRGHORGHQHJyFLRVQRTXDOXPDWLYRILQDQFHLURpJHUHQFLDGRHHPVXDV
FDUDFWHUtVWLFDVGHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV
&RQIRUPHR&3&QRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOXPDWLYRILQDQFHLURpFODVVLILFDGRFRPR
PHQVXUDGRDFXVWRDPRUWL]DGRYDORUMXVWRSRUPHLRGRVRXWURVUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHV ³9-25$´ RXYDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR ³9-5´ 
$VVHJXLQWHVSROtWLFDVFRQWiEHLVDSOLFDPVHjPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHGRVDWLYRV
ILQDQFHLURV
$WLYRVILQDQFHLURV
PHQVXUDGRVD9-5

$WLYRVILQDQFHLURV
PHQVXUDGRVDFXVWRDPRUWL]DGR


,QVWUXPHQWRV
SDWULPRQLDLVDR9-25$



(VVHVDWLYRVVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR2
UHVXOWDGROtTXLGRLQFOXLQGRMXURVRXUHFHLWDGHGLYLGHQGRVp
UHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR

(VWHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVGHIRUPDVXEVHTXHQWHDRFXVWR
DPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGRVMXURVHIHWLYRV2FXVWR
DPRUWL]DGRpUHGX]LGRSRUSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
$UHFHLWDGHMXURVJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVHSHUGDVVmR
UHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGR4XDOTXHUJDQKRRXSHUGDQR
GHVUHFRQKHFLPHQWRpUHFRQKHFLGRWDPEpPQRUHVXOWDGR

(VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVGHIRUPDVXEVHTXHQWHDRYDORUMXVWR
2VGLYLGHQGRVVmRUHFRQKHFLGRVFRPRJDQKRQRUHVXOWDGRDPHQRV
TXHRVGLYLGHQGRVUHSUHVHQWHPFODUDPHQWHXPDUHFXSHUDomRGH
SDUWHGRFXVWRGRLQYHVWLPHQWR2XWURVUHVXOWDGRVOtTXLGRVVmR
UHFRQKHFLGRVHP25$HQXQFDVmRUHFODVVLILFDGRVSDUDRUHVXOWDGR


6RER&3&XPDWLYRILQDQFHLURpPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRVHDWHQGHUDPEDV
DVFRQGLo}HVDVHJXLUHQmRIRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRD9-5
x ePDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRFXMRREMHWLYRVHMDPDQWHUDWLYRV
ILQDQFHLURVSDUDUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV
x 6HXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtILFDVIOX[RVGHFDL[DTXHVmR
UHODWLYRVDRSDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR
8PDWLYRILQDQFHLURpPHQVXUDGRD9-25$VHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLUH
QmRIRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRD9-5
x ePDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRFXMRREMHWLYRpDWLQJLGRWDQWRSHOR
UHFHELPHQWRGHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVTXDQWRSHODYHQGDGHDWLYRVILQDQFHLURV
x 6HXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtILFDVIOX[RVGHFDL[DTXHVmR
DSHQDVSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR
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$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
7RWDODWLYRVILQDQFHLURV

3DVVLYR
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRV
$OXJXpLVDSDJDU
'LYLGHQGRVDSDJDU
$UUHQGDPHQWRVGLUHLWRGHXVRDSDJDU
7RWDOSDVVLYRVILQDQFHLURV


G  'HPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGR

1RWDH[SOLFDWLYD










H




&DWHJRULD

&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR

&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR



9DORUHVFRQWiEHLV






















(VVDGHPRQVWUDomRWHPSRUILQDOLGDGHHYLGHQFLDUDULTXH]DFULDGDSHOR*UXSRHVXD
GLVWULEXLomRGXUDQWHGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRHpDSUHVHQWDGDFRQIRUPHUHTXHULGRSHOD
OHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDFRPRSDUWHGHVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDV
7DOGHPRQVWUDomRIRLSUHSDUDGDFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVREWLGDVGRVUHJLVWURV
FRQWiEHLVTXHVHUYHPGHEDVHGHSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVUHJLVWURVFRPSOHPHQWDUHVHVHJXQGRDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQR
SURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3&'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR ³'9$´ 
H  &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
,QFOXHPGLQKHLURHPFDL[DGHSyVLWRVEDQFiULRVjYLVWDHDSOLFDo}HVGHFXUWRSUD]RFRP
SUD]RVSDUDUHVJDWHGHDWpGLDVGDGDWDGDDSOLFDomRRXFRQVLGHUDGDVGHOLTXLGH]
LPHGLDWDRXFRQYHUVtYHLVHPXPPRQWDQWHFRQKHFLGRGHFDL[DHTXHHVWmRVXMHLWDVD
XPLQVLJQLILFDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORUHVmRUHJLVWUDGRVSHORVYDORUHVGHFXVWR
DFUHVFLGRVGRVUHQGLPHQWRVDXIHULGRVDWpDVGDWDVGRVEDODQoRV
2VLQYHVWLPHQWRVWHPSRUiULRVVmRUHSUHVHQWDGRVVXEVWDQFLDOPHQWHSRU&HUWLILFDGRVGH
'HSyVLWR%DQFiULR&'%VHVmRUHJLVWUDGRVSHORVYDORUHVGHFXVWRDFUHVFLGRVGRV
UHQGLPHQWRVDXIHULGRVDWpDGDWDGHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVTXH
QmRH[FHGHPRVHXYDORUGHUHDOL]DomR
I  &RQWDVDUHFHEHUHSURYLVmRSDUDSHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWR
$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVFRUUHVSRQGHPDRVUHFHEtYHLVSHODVYHQGDVGH
PHUFDGRULDVHSUHVWDomRGHVHUYLoRVHHVWmRUHJLVWUDGDVDRVYDORUHVQRPLQDLVGDV
IDWXUDVHGHGX]LGDVGDSURYLVmRSDUDSHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWR$SHUGDHVSHUDGD
GHFUpGLWRpFRQVWLWXtGDFRPEDVHHPDQiOLVHLQGLYLGXDOGDFDUWHLUDGHFOLHQWHVFRP
EDVHQDH[SHULrQFLDKLVWyULFDGHSHUGDVEDVHDGDVQDLGDGHPpGLDGHYHQFLPHQWR
J  (VWRTXHV
0HQVXUDGRVSHORFXVWRGHDTXLVLomRRXSURGXomRHRXWURVFXVWRVLQFRUULGRVHP
WUD]rORVjVVXDVORFDOL]Do}HVHFRQGLo}HVH[LVWHQWHV1RFDVRGHHVWRTXHV
PDQXIDWXUDGRVHSURGXWRVHPHODERUDomRRFXVWRLQFOXLXPDSDUFHODGRVFXVWRVJHUDLV
GHGHVHQYROYLPHQWRFRPEDVHQDFDSDFLGDGHRSHUDFLRQDOQRUPDO
2VHVWRTXHVVmRYDORUL]DGRVDRFXVWRPpGLRSRQGHUDGRHGHGX]LGRVGDVSHUGDV
HVWLPDGDVTXDQGRDSOLFiYHO
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K  ,PRELOL]DGR
5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR
,WHQVGRLPRELOL]DGRVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWRKLVWyULFRGHDTXLVLomRRXFRQVWUXomR
GHGX]LGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGDHSHUGDVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
³LPSDLUPHQW´ DFXPXODGDVTXDQGRDSOLFiYHO
2FXVWRLQFOXLJDVWRVTXHVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRGHXPDWLYR2FXVWR
GHDWLYRVFRQVWUXtGRVSHODVSUySULDV(PSUHVDVLQFOXLRFXVWRGHPDWHULDLVHPmRGH
REUDGLUHWDHTXDLVTXHURXWURVFXVWRVSDUDFRORFDURDWLYRQRORFDOHHPFRQGLomR
QHFHVViULDSDUDTXHHVWHVVHMDPFDSD]HVGHRSHUDUGDIRUPDSUHWHQGLGDSHOD
$GPLQLVWUDomR
2VRIWZDUHFRPSUDGRTXHVHMDSDUWHLQWHJUDQWHGDIXQFLRQDOLGDGHGHXPHTXLSDPHQWR
pFDSLWDOL]DGRFRPRSDUWHGDTXHOHHTXLSDPHQWR
2VJDQKRVHDVSHUGDVHPDOLHQDo}HVVmRDSXUDGRVFRPSDUDQGRVHRSURGXWRGD
YHQGDFRPRYDORUUHVLGXDOFRQWiELOHVmRUHFRQKHFLGRVQDUXEULFD³2XWUDVUHFHLWDV
GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV´QDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
&XVWRVVXEVHTXHQWHV
6mRFDSLWDOL]DGRVDSHQDVTXDQGRpSURYiYHOTXHRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRV
LQFRUSRUDGRVQRFRPSRQHQWHIOXLUmRSDUDDV(PSUHVDVHRVHXFXVWRSRVVDVHUPHGLGR
GHIRUPDFRQILiYHO2VFXVWRVGHPDQXWHQomRUHFRUUHQWHVmRUHFRQKHFLGRVQR
UHVXOWDGRTXDQGRLQFRUULGRV
'HSUHFLDomR
,WHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRVmRGHSUHFLDGRVDSDUWLUGDGDWDHPTXHHVWmRGLVSRQtYHLV
SDUDXVRRXQRFDVRGHDWLYRVFRQVWUXtGRVLQWHUQDPHQWHDSDUWLUGRGLDHPTXHD
FRQVWUXomRpILQDOL]DGDHRDWLYRHVWiGLVSRQtYHOSDUDXVR
$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDSDUDDPRUWL]DURFXVWRGHLWHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRPHQRV
VHXVYDORUHVUHVLGXDLVHVWLPDGRVXWLOL]DQGRRPpWRGROLQHDUFRPEDVHQDYLGD~WLO
HVWLPDGDGRVLWHQV$GHSUHFLDomRpJHUDOPHQWHUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGR$WLYRV
DUUHQGDGRVVmRGHSUHFLDGRVSHORPHQRUSHUtRGRHQWUHDYLGD~WLOHVWLPDGDGREHPHR
SUD]RGRFRQWUDWRDQmRVHUTXHVHMDUD]RDYHOPHQWHFHUWRTXHDV(PSUHVDVREWHUmRD
SURSULHGDGHGREHPQRILPGRSUD]RGHDUUHQGDPHQWR7HUUHQRVQmRVmRGHSUHFLDGRV
$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVGRVLWHQVVLJQLILFDWLYRVGRDWLYRLPRELOL]DGRSDUDRH[HUFtFLR
FRUUHQWHHRFRPSDUDWLYRVmRDVVHJXLQWHV
9LGD~WLODQRV



0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV

,QVWDODo}HV

0yYHLVHXWHQVtOLRV

³+DUGZDUH´

%HQIHLWRULDVHPSURSULHGDGHGHWHUFHLURV

9HtFXORV



$YLGD~WLOHVWLPDGDGRVEHQVGRLPRELOL]DGRVmRUHYLVDGDVDQXDOPHQWHQDGDWDGH
HQFHUUDPHQWRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV4XDQGRDSOLFiYHORVHIHLWRV
GHFRUUHQWHVGHDOWHUDo}HVQDYLGD~WLOUHPDQHVFHQWHVmRUHJLVWUDGRVSURVSHFWLYDPHQWH
 &RQIRUPHRSUD]RGRFRQWUDWRGHORFDomR
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5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO ³LPSDLUPHQW´ 
$$GPLQLVWUDomRDQDOLVDDQXDOPHQWHVHH[LVWHPHYLGrQFLDVGHTXHRYDORUFRQWiELOGH
XPDWLYRQmRVHUiUHFXSHUDGR UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGRVDWLYRV &DVRWDLV
HYLGrQFLDVHVWHMDPSUHVHQWHVpHVWLPDGRRYDORUUHFXSHUiYHOGRDWLYRVHQGRHVWHR
PDLRUYDORUHQWUH L VHXYDORUMXVWRPHQRVRVFXVWRVTXHVHULDPLQFRUULGRVSDUD
YHQGrORH LL VHXYDORUHPXVR2YDORUGHXVRpHTXLYDOHQWHDRVIOX[RVGHFDL[D
GHVFRQWDGRV DQWHVGRVLPSRVWRV GHULYDGRVGRXVRFRQWtQXRGRDWLYR4XDQGRRYDORU
UHVLGXDOFRQWiELOGRDWLYRH[FHGHUVHXYDORUUHFXSHUiYHOpUHFRQKHFLGDDUHGXomR
SURYLVmR GRVDOGRFRQWiELOGHVVHDWLYR ³LPSDLUPHQW´ 
L  ,QWDQJtYHO
5HSUHVHQWDGRSHORFXVWRGHDTXLVLomRGHH[SORUDomRGHSRQWRVFRPHUFLDLVHOLFHQoDVGH
XVRGHVLVWHPDVFRPSXWDGRUL]DGRV VRIWZDUH 
$YLGD~WLOHVWLPDGDGRVLQWDQJtYHLVVmRUHYLVDGDVDQXDOPHQWHQDGDWDGH
HQFHUUDPHQWRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV4XDQGRDSOLFiYHORVHIHLWRV
GHFRUUHQWHVGHDOWHUDo}HVQDYLGD~WLOUHPDQHVFHQWHVmRUHJLVWUDGRVSURVSHFWLYDPHQWH
M  $MXVWHDYDORUSUHVHQWH
2VDWLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHFXUWRSUD]RVmRDQDOLVDGRVHDMXVWDGRVDRYDORU
SUHVHQWHTXDQGRRHIHLWRpFRQVLGHUDGRVLJQLILFDWLYRHPUHODomRjVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRPELQDGDVWRPDGDVFRPRXPWRGR
N  3URYLV}HV
5HFRQKHFLGDVTXDQGR
x 2*UXSRWHPXPDREULJDomRSUHVHQWH OHJDORXSUHVXPLGD FRPRUHVXOWDGRGH
HYHQWRVSDVVDGRVVHQGRSURYiYHOTXHXPDVDtGDGHUHFXUVRVVHMDQHFHVViULDSDUD
OLTXLGDUDREULJDomRHRYDORUSRVVDVHUHVWLPDGRFRPVHJXUDQoD
x 2YDORUUHFRQKHFLGRFRPRSURYLVmRpDPHOKRUHVWLPDWLYDGDFRPSHQVDomR
QHFHVViULDSDUDOLTXLGDUDREULJDomRSUHVHQWHQDGDWDGREDODQoROHYDQGRHP
FRQVLGHUDomRRVULVFRVHDVLQFHUWH]DVUHODWLYRVjREULJDomR6mRDWXDOL]DGDVDWpD
GDWDGHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVSHORPRQWDQWH
HVWLPDGRGDVSHUGDVSURYiYHLVREVHUYDGDVXDQDWXUH]DHDSRLDGDQDRSLQLmRGRV
DVVHVVRUHVMXUtGLFRV
O  5HFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVDEUDQJHPUHFHLWDVGHMXURVTXHVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGR
SHORPpWRGRGHMXURVHIHWLYRV$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVDEUDQJHPDVGHVSHVDV
EDQFiULDVTXHVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRSHORPpWRGRGHMXURVHIHWLYRV
P ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRVFRUUHQWHVHGLIHULGRV
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVHGLIHULGRVVmRFDOFXODGRVFRP
EDVHQDVDOtTXRWDVGHDFUHVFLGDGRDGLFLRQDOGHVREUHROXFURWULEXWiYHO
H[FHGHQWHD5 GX]HQWRVHTXDUHQWDPLOUHDLV SDUDLPSRVWRGHUHQGDHGH
VREUHROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomRVRFLDOHFRQVLGHUDPDFRPSHQVDomRGH
SUHMXt]RVILVFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOOLPLWDGDDGROXFURUHDO
3DUDDVHPSUHVDVWULEXWDGDVSHOROXFURSUHVXPLGRVmRFDOFXODGRVFRPDWD[DGH
SUHVXQomRGHHDSOLFDGDVDVPHVPDVDOtTXRWDVGHDSXUDomRGROXFURUHDO
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$GHVSHVDFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRPSUHHQGHRVLPSRVWRV
FRUUHQWHVHGLIHULGRVRVTXDLVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR
2LPSRVWRFRUUHQWHpRLPSRVWRDSDJDURXDUHFHEHUHVSHUDGRVREUHROXFURRX
SUHMXt]RWULEXWiYHOGRH[HUFtFLRDWD[DVGHLPSRVWRVGHFUHWDGDVRXVXEVWDQWLYDPHQWH
GHFUHWDGDVQDGDWDGHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVH
TXDOTXHUDMXVWHDRVLPSRVWRVDSDJDUFRPUHODomRDRVH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
2LPSRVWRGLIHULGRpUHFRQKHFLGRFRPUHODomRjVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSUHMXt]RV
ILVFDLVHEDVHQHJDWLYDHQWUHRVYDORUHVFRQWiEHLVGHDWLYRVHSDVVLYRVSDUDILQV
FRQWiEHLVHRVFRUUHVSRQGHQWHVYDORUHVXVDGRVSDUDILQVGHWULEXWDomR2LPSRVWR
GLIHULGRpPHQVXUDGRSHODVDOtTXRWDVTXHVHHVSHUDTXHVHMDPDSOLFDGDVjVGLIHUHQoDV
WHPSRUiULDVHSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHQHJDWLYDTXDQGRHODVIRUHPUHDOL]DGDVFRP
EDVHQDVOHLVTXHIRUDPGHFUHWDGDVRXVXEVWDQWLYDPHQWHGHFUHWDGDVDWpDGDWDGH
DSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
2VDWLYRVHSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRFRPSHQVDGRVFDVRKDMDXPGLUHLWROHJDOGH
FRPSHQVDUSDVVLYRVHDWLYRVILVFDLVFRUUHQWHVHHOHVHVWHMDPUHODFLRQDGRVDLPSRVWR
GHUHQGDODQoDGRSHODPHVPDDXWRULGDGHWULEXWiULDVREUHDPHVPDHQWLGDGHVXMHLWDj
WULEXWDomR
8PDWLYRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVpUHFRQKHFLGRSRUSHUGDV
ILVFDLVFUpGLWRVILVFDLVHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVQmRXWLOL]DGDVTXDQGRp
SURYiYHOTXHOXFURVIXWXURVVXMHLWRVjWULEXWDomRHVWDUmRGLVSRQtYHLVHFRQWUDRVTXDLV
VHUmRXWLOL]DGRV
$WLYRVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVmRUHYLVDGRVQDGDWDGH
DSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVHVHUmRUHGX]LGRVQDPHGLGD
HPTXHVXDUHDOL]DomRQmRVHMDPDLVSURYiYHO
Q  /XFURSRUDomR
2OXFUREiVLFRSRUDomRpFDOFXODGRPHGLDQWHDGLYLVmRGROXFURDWULEXtYHODRVFRWLVWDV
GDV(PSUHVDVSHODTXDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGHFRWDVGRH[HUFtFLR
7HQGRHPYLVWDTXHR*UXSRDSUHVHQWDGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGH
HPSUHVDVPDMRULWDULDPHQWHOLPLWDGDDSUHVHQWDPRVROXFURSRUDomRFDOFXODGRFRP
EDVHQDVFRWDVGD7UDFN )LHOG&R6$TXHSDVVRXDGHWHURFRQWUROHGDVGHPDLV
HPSUHVDVFRQIRUPHQRWDH[SOLFDWLYDQ
R  6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
2VHJPHQWRRSHUDFLRQDOpDSUHVHQWDGRGHPRGRFRQVLVWHQWHFRPUHODWyULRVLQWHUQRV
IRUQHFLGRVSDUDRVSULQFLSDLVWRPDGRUHVGHGHFLV}HV 'LUHWRULD&(2H&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR GR*UXSRUHVSRQViYHLVSHODDORFDomRGHUHFXUVRVHSHODDYDOLDomRGH
GHVHPSHQKRGRVHJPHQWRRSHUDFLRQDO
 &$,;$((48,9$/(17(6'(&$,;$












  
  



&DL[D
%DQFRVFRQWDPRYLPHQWR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV

7RWDO
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 (PGHGH]HPEURGHHGHDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVVmRUHSUHVHQWDGDV
SRUDSOLFDo}HVDXWRPiWLFDVGH5 5HPGHGH]HPEURGHH
5HPGHGH]HPEURGH UHQXPHUDGDVjWD[DGHGR&',
&HUWLILFDGRGHGHSyVLWRLQWHUILQDQFHLUR DGHSHQGHUGRSUD]RGHDSOLFDomR
 &217$6$5(&(%(5


2SHUDGRUDVGHFDUWmR
&RQWDVDUHFHEHUIUDQTXHDGRV
7RWDO








5HDSUHVHQWDGR 

5HDSUHVHQWDGR 

5HDSUHVHQWDGR 
















2VVDOGRVDUHFHEHUSRULGDGHGHYHQFLPHQWRHVWmRGLVWULEXtGRVFRQIRUPHVHJXH


$YHQFHU
'HDGLDV
'HDGLDV
'HDGLDV
$FLPDGHGLDV
7RWDODYHQFHU

9HQFLGRV
'HDGLDV
'HDGLDV
'HDGLDV
$FLPDGHGLDV
7RWDOYHQFLGRV

7RWDOFRQWDVDUHFHEHU








5HDSUHVHQWDGR 

5HDSUHVHQWDGR 

5HDSUHVHQWDGR 




















































2DWUDVRGRVUHFHELPHQWRVHVWiDVVRFLDGRGLUHWDPHQWHDRVVHXVIUDQTXHDGRVSHORQmR
SDJDPHQWRGDVYHQGDVGHPHUFDGRULDVHUHFHELPHQWRGH³UR\DOWLHV´HQWUHWDQWRRFRQWUDWR
JDUDQWHSURWHomRDRIUDQTXHDGRUTXHSHUPLWHDFREUDQoDGHDWUDVRVVXVSHQVmRGH
IRUQHFLPHQWRHDWURFDGHIUDQTXHDGR
'HVWDIRUPDD$GPLQLVWUDomRDYDOLRXTXHQmRQHFHVVLWDGHFRQVWLWXLomRGH3&/'
SURYLVmR SRLVRVYDORUHVVmRVHPSUHUHQHJRFLDGRVFRPRVIUDQTXHDGRVHGHPRQVWUDPRV
TXHDRORQJRGRVDQRVDQWHULRUHVKRXYHWHQGrQFLDGHUHGXomRGHYHQFLGRV
$QXDOPHQWHDVHYHQWXDLVSHUGDVVHUmRWUDWDGDVSDUDUHDYDOLDomRGDQHFHVVLGDGHGH
FRQVWLWXLomRGH3&/' SURYLVmR FRQVLGHUDQGRVHXKLVWyULFRFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVJHUDLV
GRVHWRUHDYDOLDomRGRFXUVRDWXDOHSURMHomRIXWXUDHPUHODomRDRIUDQTXHDGR
 (67248(6






 





3URGXWRVDFDEDGRV
3URFHVVRGHSURGXomR
0DWpULDSULPD
,PSRUWDo}HVHPDQGDPHQWR
3URYLVmRSDUDSHUGDV
7RWDO
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$PRYLPHQWDomRGDSURYLVmRSDUDSHUGDVGRVHVWRTXHVHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU








6DOGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
     
$GLomR

 




5HYHUVmR
     
6DOGRQRILPGRH[HUFtFLR




2VHVWRTXHVVmRYDORUL]DGRVSHORFXVWRPpGLRSRQGHUDGRHLQFOXLSDUFHODGRVFXVWRVGH
IDEULFDomRFRPEDVHQDDWLYLGDGHRSHUDFLRQDOQRUPDO
$SURYLVmRSDUDSHUGDVGRVHVWRTXHVpUHDOL]DGDFRPEDVHQRKLVWyULFRGHSHUGDVTXDQGR
QDH[HFXomRGRLQYHQWiULRItVLFRGHORMDVHFHQWURGHGLVWULEXLomRSRUiUHDLQGHSHQGHQWHH
WDPEpPpFRPSRVWDSULQFLSDOPHQWHSHORYROXPHGHPHUFDGRULDVHPHVWRTXH
FRQVLGHUDGDVGHEDL[RJLURGHFRUUHQWHGHWURFDGHFROHo}HV
3HULRGLFDPHQWHVmRIHLWRVED]DUHVGHYHQGDVLQWHUQRVSDUDUHGXomRGRHVWRTXHGH
PHUFDGRULDVGHEDL[RJLURJHUDQGRSRVWHULRUUHYHUVmRFRQWiELOGDSURYLVmRGRVHVWRTXHV
(VWDVPHUFDGRULDVVmRHVWRFDGDVHPDUPD]pPWHUFHLUL]DGRHLQYHQWDULDGDSHULRGLFDPHQWH
SRUiUHDLQGHSHQGHQWH
 ,0326726$5(&83(5$5








,53-H&6//DQWHFLSDGRV



,&06



,66






3,6H&2),16



7RWDO




$WLYRFLUFXODQWH



$WLYRQmRFLUFXODQWH







'LDQWHGRWUkQVLWRHPMXOJDGRHPMXOKRGHR*UXSR7UDFN )LHOGREWHYHRGLUHLWR
GHH[FOXLUR,&06GDVEDVHVGHFiOFXORGR3,6HGD&2),16EHPFRPRGHUHSHWLU
LQGpELWRVVXUJLGRVDWDLVWtWXORVGHVGHRVDQRVTXHDQWHFHGHUDPDSURSRVLWXUDGRIHLWR
2*UXSRDSUHVHQWRXRSHGLGRGHKDELOLWDomRGRFUpGLWRQRPrVGHIHYHUHLURGH
$SyVDDSUHVHQWDomRGRUHTXHULPHQWRGHKDELOLWDomRD5HFHLWD)HGHUDOWHUiRSUD]RGH
GLDVSDUDDQiOLVHHSRVWHULRUGHIHULPHQWRSHUPLWLQGRTXHDSHQDVDSDUWLUGHHQWmRD
HPSUHVDSRVVDHIHWLYDUDFRPSHQVDomRGRVYDORUHV
2PRQWDQWHGHFUpGLWRVWULEXWiULRVUHJLVWUDGRVQRH[HUFtFLRVREUHRHVWHWHPDWRWDOL]D
5 GRVTXDLV5FRUUHVSRQGHDRYDORUGRSULQFLSDOH5DDWXDOL]DomR
PRQHWiULD FRQIRUPHGHVFULWRQDQRWDH[SOLFDWLYDQ
1mRKiVDOGRVGH3,6H&2),16DUHFXSHUDUTXHFRQWHPSODPFUpGLWRVRULJLQDGRVGHRXWUDV
RSHUDo}HVHPGHGH]HPEURGH 5HPGHGH]HPEURGHH5HP
GHGH]HPEURGH 
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*UXSR7UDFN )LHOG

$H[SHFWDWLYDGDUHDOL]DomRGRVFUpGLWRVGH3,6H&2),16pGHPRQVWUDGDDVHJXLU


$QR



7RWDO


 ,02%,/,=$'2







7D[DPpGLD
DQXDOGH
'HSUHFLDomR





&XVWRGH
DTXLVLomR










'HSUHFLDomR
DFXPXODGD





7RWDO
7RWDO
7RWDO






 



0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV

,QVWDODo}HV

 



 



0yYHLVHXWHQVtOLRV

&RPSXWDGRUHVHSHULIpULFRV

 



 



%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV

9HtFXORV





7HOHIRQLD

 



$GLDQWDPHQWRSDUD
DTXLVLomRGHLPRELOL]DGR







  


$UUHQGDPHQWRGLUHLWRGHXVRDOXJXHO


  


7RWDO








 5HIHUHVHDRFXVWRGDVREUDVHPQRYRVSRQWRVGHYHQGDHDVUHIRUPDVVLJQLILFDWLYDVQRVMiH[LVWHQWHVGHSUHFLDGRVSHOR
WHPSRGHFRQWUDWRGHORFDomR
 'LUHLWRGHXVRLPSODQWDomRGR&3& 5 GHSUHFLDGRVFRQIRUPHSUD]RDGRWDGRQDLPSOHPHQWDomRGDQRUPDYLGHQRWD
H[SOLFDWLYDQ

$PRYLPHQWDomRGRLPRELOL]DGRHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU








6DOGRLQLFLDO

 
$GLo}HV



%DL[DV
 
 
 
 
 
 
'HSUHFLDomR



6DOGRILQDO




$$GPLQLVWUDomRGR*UXSRQmRLGHQWLILFRXLQGLFDWLYRGDQHFHVVLGDGHGHUHJLVWURGHUHGXomR
DRYDORUUHFXSHUiYHOGRDWLYRLPRELOL]DGR
'HSUHFLDomRDORFDGDQRFXVWRFRUUHVSRQGHD5HP5HPH5HP

 ,17$1*Ë9(/



3RQWRVFRPHUFLDLV
0DUFDVHSDWHQWHV
6RIWZDUH
7RWDO






 
&XVWRGH 'HSUHFLDomR
DTXLVLomR DFXPXODGD 7RWDO 7RWDO 7RWDO
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*UXSR7UDFN )LHOG

$PRYLPHQWDomRGRLQWDQJtYHOHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU


6DOGRLQLFLDO
$GLo}HV
%DL[DV
$PRUWL]DomR
6DOGRILQDO


 )251(&('25(6






 









 








 
 




2VDOGRpFRQVWLWXtGRSRUPHUFDGRULDVSDUDUHYHQGDPDWpULDSULPDHDYLDPHQWRVFRP
SUD]RPpGLRGHSDJDPHQWRGHGLDV


)RUQHFHGRUHVQDFLRQDLV
)RUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURV
7RWDO


 2%5,*$d®(675$%$/+,67$6(35(9,'(1&,È5,$6


6DOiULRV
3UyODERUH
%{QXV
)*76
,166
,55)
3URYLVmRGHIpULDV
2XWUDV
7RWDO

 2%5,*$d®(675,%87È5,$6







































































5HDSUHVHQWDGR 
5HDSUHVHQWDGR 
5HDSUHVHQWDGR 





,&06



3,6



&2),16



,53-H&6//







2XWUDV



7RWDO




 2VDOGRGH,53-H&6//LQFOXLRHIHLWRGH5GHFRUUHQWHGDWULEXWDomRGRUHJLVWUR
GHFUpGLWRGH3,6H&2),16VREUHDH[FOXVmRGR,&06GHVXDEDVHGHFiOFXOR
FRQIRUPHGHVFULWRQDQRWDH[SOLFDWLYDQ
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*UXSR7UDFN )LHOG

 $55(1'$0(1726',5(,72'(862$3$*$5
(PGHGH]HPEURGHR*UXSR7UDFN )LHOGSRVVXtDFRQWUDWRVGHORFDomR
ILUPDGRVFRPWHUFHLURVVHQGRUHIHUHQWHVDORMDVUHIHUHQWHDRFHQWURGHGLVWULEXLomR
HUHIHUHQWHVDRFHQWURDGPLQLVWUDWLYR$$GPLQLVWUDomRGR*UXSR7UDFN )LHOGDQDOLVRX
HVVHVFRQWUDWRVHFRQFOXLXTXHVHHQTXDGUDPQDFODVVLILFDomRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
RSHUDFLRQDO
2VFRQWUDWRVGHORFDomRGHORMDVHPVXDPDLRULDSUHYHHPXPDGHVSHVDGHDOXJXHO
YDULiYHOLQFLGHQWHVREUHDVYHQGDVRXXPYDORUPtQLPRDWXDOL]DGRDQXDOPHQWHSRU
GLYHUVRVtQGLFHVUHSUHVHQWDWLYRVGDLQIODomRFRPSUD]RVGHGXUDomRPpGLDGHFLQFRDQRV
VXMHLWRVjUHQRYDomR
2VFRPSURPLVVRVIXWXURVRULXQGRVGRVFRQWUDWRVYLJHQWHVFRQVLGHUDQGRDSDUFHODIL[DD
YDORUHVGHGHGH]HPEURGHHVWmRGHPRQVWUDGRVDVHJXLU2VVDOGRV
GHPRQVWUDGRVHPGHGH]HPEURGHFRUUHVSRQGHPDLPSOHPHQWDomRGR&3&
5 FRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRGHGLUHLWRGHXVRLPyYHLVQDVXDWRWDOLGDGH
2VVDOGRVHDPRYLPHQWDomRGRVSDVVLYRVGHGLUHLWRGHXVRQRSHUtRGRVmR
6DOGRHPGHMDQHLURGH

$GLo}HV

(QFDUJRVILQDQFHLURVDSURSULDGRV

 
$PRUWL]Do}HVGHSULQFLSDOHMXURV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH


3DVVLYRFLUFXODQWH


3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

7RWDO


2FURQRJUDPDGHSDJDPHQWRVGRVVDOGRVGHDUUHQGDPHQWRVHVWiGHPRQVWUDGRDVHJXLU

&RPELQDGR




$WpDQR

'HDDQRV

'HDDQRV

'HDDQRV


$FLPDGHDQRV

7RWDO


2VDOXJXpLVYDULiYHLVGHFRQWUDWRVGHFXUWRSUD]RRXGHEDL[RYDORUTXHQmRIRUDP
UHFRQKHFLGRVFRPRGLUHLWRGHXVRGRSHUtRGRHVWmRUHJLVWUDGRVQDUXEULFD³$OXJXpLVH
FRQGRPtQLRV´WRWDOL]DP5FRQIRUPHQRWDH[SOLFDWLYDQ
$PRYLPHQWDomRGDVFRQWDVGHUHVXOWDGRGRSHUtRGRSDUDRVDUUHQGDPHQWRVGHGLUHLWRGH
XVRp


'HVSHVDVFRPGHSUHFLDomRGRDWLYR
'HVSHVDVFRPHQFDUJRVILQDQFHLURVDSURSULDGRV
7RWDOGDVGHVSHVDV
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*UXSR7UDFN )LHOG

 3529,623$5$5,6&26&Ë9(,675$%$/+,67$6(75,%87È5,26(
'(3Ï6,726-8',&,$,6
3URYLVmR
7UDEDOKLVWDV D  7ULEXWiULRV E 
7RWDO




6DOGRHPGHGH]HPEURGH



$GLo}HV







6DOGRHPGHGH]HPEURGH



$GLo}HV







6DOGRHPGHGH]HPEURGH



$GLo}HV



$WXDOL]DomRPRQHWiULD



 

 
5HYHUV}HV







6DOGRHPGHGH]HPEURGH




2*UXSR7UDFN )LHOGHIHWXDXPDDYDOLDomRSHUPDQHQWHGRVULVFRVHQYROYLGRVHP
SURFHVVRVFtYHLVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULRVTXHVXUJHPQRGHFRUUHUGHVXDVDWLYLGDGHV
(VVDDYDOLDomRpHIHWXDGDFRPEDVHQDVLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVHQRVIDWRUHVGHULVFRV
SUHVHQWHVHPFDGDSURFHVVRLQFOXLQGRDRSLQLmRGRVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVGR*UXSR7UDFN
)LHOG6XSRUWDGDSRUHVVHSURFHVVRGHDYDOLDomRD$GPLQLVWUDomRFRQVWLWXLXSURYLVmRHP
PRQWDQWHFRQVLGHUDGRVXILFLHQWHSDUDFREULUDVSHUGDVSURYiYHLVQRGHVIHFKRGDVDo}HV
HPFXUVRFRPRVHJXH
D  5HFODPDo}HVWUDEDOKLVWDV
5HFODPDo}HVWUDEDOKLVWDVGHFRUUHQWHVGDVRSHUDo}HVKDELWXDLVGR*UXSR7UDFN 
)LHOG&RUUHVSRQGHPDDo}HVWUDEDOKLVWDVUHODFLRQDGDVHPJUDQGHSDUWHDSHGLGRVGH
SDJDPHQWRVGHKRUDVH[WUDVHVHXVUHIOH[RVHTXLSDUDomRVDODULDOIpULDVHDERQR
SHFXQLiULRGHVFDQVRVHPDQDOUHPXQHUDGRYHUEDVUHVFLVyULDVVDOiULRHEDQFRGH
KRUDV
E  3URFHVVRVWULEXWiULRV
7UDWDVHGHXPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRFRQVXEVWDQFLDGRHPDXWRGHLQIUDomRSRU
PHLRGRTXDODDXWRULGDGHILVFDOLQLFLDOPHQWHYLVDYDjFREUDQoDGHPXOWD
UHJXODPHQWDUSUHYLVWDQRDUWLJRLQFLVR,GD/HLQDSOLFDGDHP
GHFRUUrQFLDGDDOHJDGDHQWUHJDGHDUTXLYRVPDJQpWLFRVHPIRUPDWDomRGLYHUJHQWH
GDTXHODSUHYLVWDHPQRUPDOHJDO
$7))UDQFKLVLQJGLVFXWHMXULGLFDPHQWHRDIDVWDPHQWRGDFREUDQoDGR,PSRVWRVREUH
6HUYLoR,66VREUHDWLYLGDGHVGHIUDQTXLDVREDDOHJDomRGDLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGR
LWHPGDOLVWDGHVHUYLoRGD/HL&RPSOHPHQWDUQHGRDUWLJRGD
/HL0XQLFLSDOQ&RPRSDUWHGRSURFHVVRRVYDORUHVGHYLGRV 5HP
GHGH]HPEURGH VmRSURYLVLRQDGRVHHVWmRVHQGRGHSRVLWDGRVMXGLFLDOPHQWH
3URFHVVRVFRPULVFRGHSHUGDSRVVtYHO
(PGHGH]HPEURGHD$GPLQLVWUDomRGR*UXSR7UDFN )LHOGQmRFRQVLGHURX
QHFHVViULDDFRQVWLWXLomRGHSURYLVmRSDUDHYHQWXDOSHUGDVREUHSURFHVVRVMXGLFLDLVQD
HVIHUDWUDEDOKLVWDHPDQGDPHQWRQRYDORUWRWDOGH5 5HP SDUDRV
TXDLVQDDYDOLDomRGHVHXVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVDSUREDELOLGDGHGHSHUGDpSRVVtYHO
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*UXSR7UDFN )LHOG

'HSyVLWRVMXGLFLDLV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
5HVJDWHV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
5HVJDWHV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
$WXDOL]DomRPRQHWiULD
5HVJDWHV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH


 3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

7UDEDOKLVWDV D  7ULEXWiULRV E 






 







 









 










7RWDO



 



 




 





D  &DSLWDOVRFLDO
(PGHGH]HPEURGHRFDSLWDOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRpFRPSRVWRFRPR
VHJXH

$FLRQLVWDV
&RWDV
5





)UHGHULFR:DJQHU



5LFDUGR5RVVHW



$OEHUWR'RPLQJXH]9RQ,KHULQJ$]HYHGR






$QD&ODXGLD)HUUHLUDGH0RXUD



7RWDO




(PRTXDGURDSUHVHQWDVRPHQWHDVFRWDVGDHPSUHVD7UDFN )LHOG&R6$
FRQIRUPHH[SOLFDomRGRLWHPµG¶

$FLRQLVWDV
&RWDV
$o}HV
5






)UHGHULFR:DJQHU
 


5LFDUGR5RVVHW
 


$OEHUWR'RPLQJXH]9RQ,KHULQJ$]HYHGR
 


$QD&ODXGLD)HUUHLUDGH0RXUD




0DXUR%HUJVWHLQ




 


$o}HVHPWHVRXUDULD
 
 
7RWDO





(PGHMDQHLURGHRVVyFLRVGHOLEHUDUDPDDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGH
GDVDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVGHWLWXODULGDGHGDDFLRQLVWD,KHULQJ$JURSHFXiULD
$GPLQLVWUDomRGH%HQVH,QFRUSRUDo}HV/WGDSHOR*UXSRDWtWXORRQHURVRFRP
UHFXUVRVSUySULRVSDUDPDQXWHQomRHPWHVRXUDULDGHVWDFDGRVGD5HVHUYD/XFURV
5HWLGRVQRVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRDOtQHDµE¶GDOHLQRVTXDLV
FRQIRUPH%DODQoR3DWULPRQLDOOHYDQWDGRHPGHQRYHPEURGHEDVHSDUDD
DTXLVLomRUHDOL]DGDHQFRQWUDYDPVHFRQWDELOL]DGRVQRPRQWDQWHGH5
WRWDOPHQWHLQWHJUDOL]DGDVOLYUHVHGHVHPEDUDoDGDVGHTXDLVTXHU{QXV
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*UXSR7UDFN )LHOG

E  2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
2YDORUHPGH5 5HP UHIHUHVHJDQKRGHYDULDomRFDPELDO
DFXPXODGRGDFRQYHUVmRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGDFRQWURODGD7KH7UDFN 
)LHOG6WRUH,1&
F  'LVWULEXLomRGHOXFURV
&RQIRUPHRFRQWUDWRVRFLDORVOXFURVGHFDGDH[HUFtFLRSRGHUmRVHULQWHJUDOPHQWH
GLVWULEXtGRVRXPDQWLGRVQDUXEULFD³/XFURVUHWLGRV´(PRVFRWLVWDVGR*UXSR
7UDFN )LHOGDSURYDUDPDGLVWULEXLomRGHOXFURVQRYDORUGH5 5HP
 
1RDQRGHRVYDORUHVSDJRVGHGLYLGHQGRVFRUUHVSRQGHPD5 5
HP HRVDOGRDSDJDUGH5VHUiOLTXLGDGRDWpRXWXEUR
G  5HVHUYDSDUDSODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HV
2*UXSRSRVVXLXP3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV ³3ODQR´ SDUDGHWHUPLQDGR
H[HFXWLYRGR*UXSR ³3DUWLFLSDQWHV´ HOHJtYHODSDUWLFLSDUGRSODQRGHRSomRGH
FRPSUDGHDo}HVGHHPLVVmRGR*UXSR ³2SomR´ FRQFHGHQGRDHOHDSRVVLELOLGDGHGH
LQYHVWLUHVHWRUQDUVyFLRVGR*UXSR
2SUHoRGHH[HUFtFLRIL[DGRQmRSRVVXLDWXDOL]DomRSHODLQIODomRSRVVXLSHUtRGRGH
DTXLVLomRGHGLUHLWR ³YHVWLQJSHULRG´ GHPHVHVDSDUWLUGDGDWDGDRXWRUJDHQmR
SRVVXLFDUrQFLDSDUDQHJRFLDomRDSyVH[HUFtFLRGDV2So}HV2H[HUFtFLRGDV2So}HV
SRGHUiVHUDQWHFLSDGRLQWHJUDOPHQWHHPFDVRGHRFRUUrQFLDGHXP³(YHQWRGH
/LTXLGH]´
$V2So}HVVHUmRH[HUFLGDVSRUPHLRGDHPLVVmRGHQRYDVDo}HVHRXSHODDOLHQDomRGH
Do}HVHPWHVRXUDULDGHWLGDVSHOR*UXSRFRQIRUPH2SomRDVHUWRPDGDSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRTXDQGRGRH[HUFtFLR
(QTXDQWRQmRIRUHPH[HUFLGDVHFRQYHUWLGDVHPDo}HVDV2So}HVQmRIDUmRMXVD
GLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRQHPRXWURGLUHLWRSDWULPRQLDORXSROtWLFR
2YDORUMXVWRSDUDRV3ODQRVGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HVIRLFDOFXODGRQDGDWDGH
RXWRUJDGRSODQRFRPEDVHQRPpWRGR³%ODFNDQG6FKROHV´2VGDGRVXWLOL]DGRVQD
SUHFLILFDomRGDVRSo}HVIRUDPFRPRVHJXH
x 3HUtRGRGH³YHVWLQJ´ PHVHV
x 3UHoRGHH[HUFtFLR5
x 4XDQWLGDGHGHDo}HVQRSODQR±GDVDo}HV
x 7D[DGHMXURVOLYUHVGHULVFR
2VHIHLWRVIRUDPUHIOHWLGRVQDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVQRUHVXOWDGRHQDUXEULFD
³5HVHUYDVGHOXFURV´QRSDWULP{QLROtTXLGRQRVPRQWDQWHVGH5HP
5HP 
H  5HRUJDQL]DomRVRFLHWiULD
2*UXSR7UDFN )LHOGUHDOL]RXXPDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDHPGHGH]HPEURGH
DILPGH L DSULPRUDUDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGR*UXSRH LL SUHSDUDUD
HVWUXWXUDSDUD³DEHUWXUDGHFDSLWDO´'HVWDIRUPDHVWDEHOHFHXVHD7UDFN )LHOG&R
6$ ³7)´ FRPRKROGLQJPLVWDGR*UXSR7UDFN )LHOG$UHRUJDQL]DomRRFRUUHXFRPD
DTXLVLomRLQWHJUDOGDVDo}HVRXTXRWDVGDVGHPDLVHPSUHVDVGR*UXSR
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*UXSR7UDFN )LHOG

$RSHUDomRIRLUHDOL]DGDFRQIRUPHDEDL[R
$FLRQLVWDV

3DWULP{QLROtTXLGR
SDVVLYRDGHVFREHUWR GDV
FRQWURODGDVQDGDWDGDDTXLVLomR
9DORUGDDTXLVLomR
0DLVYDOLDUHJLVWUDGDQR
SDWULP{QLROtTXLGR


5HDO
7LPH

)UDWH[
&RQIHFo}HV


7)
)UDQFKLVLQJ 5HWDLO




 













 





7RWDO




 
 
 



$PDLVYDOLDQDRSHUDomRIRLGHWHUPLQDGDQDDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRPLQRULWiULDQD
HPSUHVD5HDO7LPHQRPRQWDQWHGH5DVHUSDJDHPSDUFHODV
 3$57(65(/$&,21$'$6
D  5HPXQHUDomRGD$GPLQLVWUDomR

2*UXSRpDGPLQLVWUDGRSRUXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHXPD'LUHWRULD([HFXWLYD
$UHPXQHUDomRGHVVHVDGPLQLVWUDGRUHVWRWDOL]RX5QRH[HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGH 5HP DTXDOpFRQVLGHUDGDEHQHItFLRGHFXUWR
SUD]R2*UXSRQmRFRQFHGHXRXWURVEHQHItFLRVDRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHPH

E  6DOGRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
&RPELQDGR








$WLYR



$GLDQWDPHQWRD6yFLRV



7RWDO







3DVVLYR
$SDJDUDRV6yFLRV






$SDJDUDTXLVLomRGDVHPSUHVDV



7RWDO




2VDOGRDSDJDUGH5UHIHUHVHDGLYLGHQGRVDSDJDUFRQIRUPHQRWD
H[SOLFDWLYDQF
&RPDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDQRWDH[SOLFDWLYDQHR*UXSRWHPHP
GHGH]HPEURGHRVDOGRDSDJDUGH5SDUDRVYHQGHGRUHV
 ,032672'(5(1'$(&2175,%8,d262&,$/
D  &RQFLOLDomRGDGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO



/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDOjVDOtTXRWDVQRPLQDLV

$MXVWHVSDUDREWHQomRGDDOtTXRWDHIHWLYD
5HVXOWDGRGDWULEXWDomRSHOROXFURSUHVXPLGRGHFRQWURODGD
$GLo}HVH[FOXV}HVSHUPDQHQWHVHRXWURV
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5HDSUHVHQWDGR 




5HDSUHVHQWDGR 




5HDSUHVHQWDGR 



 



 
 

 




 

 



 
 










*UXSR7UDFN )LHOG


5HDSUHVHQWDGR 





'HVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
&RUUHQWHV
'LIHULGRV
7RWDO

$OtTXRWDHIHWLYD



 

 





5HDSUHVHQWDGR 



 

 





5HDSUHVHQWDGR 



 

 




E  ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV




5HDSUHVHQWDGR 
5HDSUHVHQWDGR 
5HDSUHVHQWDGR 

,PSRVWRVGLIHULGRVDWLYRV



VREUHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDV



3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDVWUDEDOKLVWDV
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDWULEXWiULD



3URYLVmRSDUDSHUGDVGHHVWRTXHV



3URYLVmRGDUHFHLWD






$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO



7RWDO




,PSRVWRGHUHQGDGLIHULGRV






&RQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV



7RWDO




F  5HDOL]DomRHVSHUDGDGHLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVDWLYRVHP
GHGH]HPEURGH
$QR







5

7RWDO


 5(&(,7$/Ë48,'$'(9(1'$6'(0(5&$'25,$6(6(59,d2635(67$'26











(VVDSRVLomRFRPELQDGDFRQWHPSODDUHFHLWDGHYHQGDSDUDRFRQVXPLGRUILQDO RULJHPHP
ORMDVSUySULDVH³HFRPPHUFH´ YHQGDGHPHUFDGRULDVSDUDRVIUDQTXHDGRV³UR\DOWLHV´
VREUHDVYHQGDVUHDOL]DGDVSHORVIUDQTXHDGRVHYHQWRVHRVUHVSHFWLYRVLPSRVWRV
LQFLGHQWHV




5HFHLWDEUXWDGHPHUFDGRULDV
5HFHLWDEUXWDGHVHUYLoRV
'HGXo}HVGDUHFHLWDEUXWD
,&06
&2),16
3,6
,66
'HYROXo}HVGHYHQGDVWURFDV
7RWDO


5HDSUHVHQWDGR 




 
 
 
 
 




5HDSUHVHQWDGR 




 
 
 
 
 




5HDSUHVHQWDGR 
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*UXSR7UDFN )LHOG

 '(63(6$63251$785(=$
2*UXSRDSUHVHQWDDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRXWLOL]DQGRDFODVVLILFDomRGDVGHVSHVDV
FRPEDVHQDVXDIXQomR$VLQIRUPDo}HVVREUHDQDWXUH]DGHVVDVGHVSHVDVUHFRQKHFLGDV
QDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRVmRDSUHVHQWDGDVDVHJXLU


&XVWRGHDTXLVLomRGHLQVXPRV
PDWpULDVSULPDVHSURGXWRVSDUDUHYHQGD
3HVVRDO
)UHWHV
'HVSHVDVGHPDUNHWLQJYHQGDV
6HUYLoRVSURILVVLRQDLVFRQWUDWDGRV
$OXJXpLVHFRQGRPtQLRV
&RPLVVmRVREUHFDUW}HV
(QHUJLDiJXDHWHOHIRQH
,PSRVWRVHWD[DV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
2XWUDVGHVSHVDVSRUQDWXUH]D
7RWDO

&ODVVLILFDGDVFRPR
&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVH
GRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
'HVSHVDVFRPYHQGDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
7RWDO


 ,1)250$d®(662%5(266(*0(1726













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

















 









 










2*UXSRSRVVXLDSHQDVXPVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGHILQLGRFRPRYDUHMRRTXDODEUDQJHR
GHVHQYROYLPHQWRHFRPHUFLDOL]DomRGHDUWLJRVGHYHVWXiULRDFHVVyULRVHH[SHULrQFLDV
HVSRUWLYDVYROWDGDVRUHIRUoRGRSRVLFLRQDPHQWRGDPDUFDHDXPHQWRGRIOX[RGHFOLHQWHV
SDUDDVORMDV2*UXSRHVWiRUJDQL]DGRHWHPRVHXGHVHPSHQKRDYDOLDGRFRPRXPD
~QLFDXQLGDGHGHQHJyFLRVSDUDILQVRSHUDFLRQDLVFRPHUFLDLVJHUHQFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRV
(VVDYLVmRHVWiVXVWHQWDGDQRVVHJXLQWHVIDWRUHV
 1mRKiGLYLV}HVHPVXDHVWUXWXUDSDUDJHUHQFLDPHQWRGDVGLIHUHQWHVOLQKDVGH
SURGXWRVPHUFDGRVRXFDQDLVGHYHQGD
 $ViUHDVGHGHVHQYROYLPHQWRRSHUDPSDUDWRGDVDVVXDVOLQKDVGHSURGXWRVHFDQDLVGH
YHQGD
 $VGHFLV}HVHVWUDWpJLFDVGR*UXSRHVWmRHPEDVDGDVHPHVWXGRVTXHGHPRQVWUDP
RSRUWXQLGDGHVGHPHUFDGRHQmRDSHQDVQRGHVHPSHQKRSRUSURGXWRRXFDQDO
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*UXSR7UDFN )LHOG

3DUDILQVJHUHQFLDLVD$GPLQLVWUDomRDFRPSDQKDDUHFHLWDEUXWDFRQVROLGDGDSRUFDQDOGH
YHQGDFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDVHJXLU








5HFHLWDEUXWD



9DUHMRUHGHSUySULD
  
0HUFDGRULDVSDUDIUDQTXLDV



³5R\DOWLHV´



(YHQWRV






2XWUDV
  
7RWDOGDUHFHLWDEUXWD
 
 
 
,PSRVWRVHGHYROXo}HV












 2875$65(&(,7$6 '(63(6$6 23(5$&,21$,6/Ë48,'$6








3URYLVmRSDUDULVFRVFtYHLVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULRV
 
 
 
3HUGDGHFUpGLWRQmRUHDOL]DGR
 
 
 
2XWURVFUpGLWRVWULEXWiULRV



5HYHUVmR 3URYLVmR GHSHUGDVFRPHVWRTXH

 

%DL[DGHEHQVGRDWLYRLPRELOL]DGR

 
 
&UpGLWRVGH3,6H&2),16





3ODQRGHDo}HV
 
 



2XWUDVUHFHLWDV
 
 

7RWDO




 2YDORUGHFUpGLWRWULEXWiULRGH3,6H&2),16UHJLVWDGRQRDQRGHFRQIRUPH
QRWDH[SOLFDWLYDQ
 5(&(,7$6),1$1&(,5$6








5HQGLPHQWRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV



'HVFRQWRVREWLGRV



-XURVDWLYRV



$WXDOL]DomRPRQHWiULD





2XWUDVUHFHLWDVILQDQFHLUDV





7RWDO




 (PDWXDOL]DomRPRQHWiULDRYDORUGH5UHIHUHVHjDWXDOL]DomRPRQHWiULDGRV
GHSyVLWRVMXGLFLDLVFRQIRUPHQRWDH[SOLFDWLYDQHRYDORUGH5UHIHUHVHj
DWXDOL]DomRGHFUpGLWRWULEXWiULRGH3,6H&2),16FRQIRUPHQRWDH[SOLFDWLYDQ
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*UXSR7UDFN )LHOG

 '(63(6$6),1$1&(,5$6




(QFDUJRVVREUHDQWHFLSDo}HVGH
UHFHEtYHLVGHRSHUDGRUDVGHFDUWmRGHFUpGLWR
7DULIDVEDQFiULDV
-XURVVREUHDUUHQGDPHQWRGLUHLWRGHXVR
-XURVHPXOWDV
'HVFRQWRFRQFHGLGR
&RUUHomRPRQHWiULDSDVVLYD
2XWUDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV
7RWDO


 /8&52325$d2








 
 
 
 
 
 
 






 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



2TXDGURDVHJXLUDSUHVHQWDDGHWHUPLQDomRGROXFUROtTXLGRGLVSRQtYHODRVGHWHQWRUHVGH
Do}HVHDPpGLDSRQGHUDGDGDVDo}HVHPFLUFXODomRXWLOL]DGDSDUDFDOFXODUROXFUREiVLFR
HGLOXtGR2*UXSRQmRSRVVXLWUDQVDo}HVTXHDIHWHPDGLOXLomRGROXFUR


/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'HQRPLQDGRUEiVLFR HPPLOKDUHVGHDo}HVFRWDV 
4XDQWLGDGHGHDo}HVYLGHQRWDH[SOLFDWLYDQ

/XFURSRUDomREiVLFRHGLOXtGR HPUHDLV5 



 ,167580(1726),1$1&(,526


































D  &DWHJRULDVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
1RWD
H[SOLFDWLYD
















$WLYRVILQDQFHLURV
&XVWRDPRUWL]DGR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
7RWDOGRVDWLYRVILQDQFHLURV

3DVVLYRVILQDQFHLURV
&XVWRDPRUWL]DGR
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
$OXJXpLVDSDJDU
$UUHQGDPHQWRVGLUHLWRGHXVRDSDJDU




'LYLGHQGRVDSDJDU
7RWDOSDVVLYRVILQDQFHLURV
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*UXSR7UDFN )LHOG

E  5LVFRVILQDQFHLURV
$VDWLYLGDGHVGR*UXSR7UDFN )LHOGHVWmRVXMHLWDVDULVFRVGHILQDQFHLURVGHFUpGLWRH
OLTXLGH](QWUHWDQWRSDUDDVVHJXUDUTXHVHWHQKDFDL[DVXILFLHQWHSDUDDWHQGLPHQWR
GDVQHFHVVLGDGHVRSHUDFLRQDLVD$GPLQLVWUDomRPRQLWRUDDVSUHYLV}HVFRQWtQXDVGDV
H[LJrQFLDVGHOLTXLGH]
F  *HVWmRGRULVFRGHWD[DGHFkPELR
)RUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURV
2*UXSR7UDFN )LHOGLPSRUWDGHIRUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURVPHUFDGRULDVPDWpULDV
SULPDVHLQVXPRVSDUDGHVHQYROYLPHQWRHFRPHUFLDOL]DomR(VVDVFRPSUDVVmR
VXEVWDQFLDOPHQWHGHQRPLQDGDVHPGyODUHVDPHULFDQRVHQmRHVWmRH[SRVWDVD
YDULDomRGRFkPELRSRLVRSDJDPHQWRpDQWHFLSDGRHRUHVWDQWHOLTXLGDGRQR
SUD]RGHDWpGLDVGDHQWUDGDGDPHUFDGRULDQRFHQWURGHGLVWULEXLomR
2VSULQFLSDLVJUXSRVGHFRQWDVDWUHODGRVjPRHGDHVWUDQJHLUDHVWmRUHODFLRQDGRVD
VHJXLU




3DVVLYR
)RUQHFHGRUHV
([SRVLomRFDPELDOOtTXLGD

G  $QiOLVHGHVHQVLELOLGDGH





















5LVFRGHFkPELR
2ULVFRFDPELDOGR*UXSRSURYpPEDVLFDPHQWHGDLPSRUWDomRGHPHUFDGRULDVSDUD
UHYHQGD3DUDDVRSHUDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDUHODFLRQDGDVFRPRVHXFLFOR
RSHUDFLRQDOR*UXSRQmRDGRWDPHFDQLVPRVGHSURWHomRDSRVVtYHLVYDULDo}HV
FDPELDLVFRQVLGHUDQGR D EDL[RYROXPHGHLPSRUWDomRHPTXHXPDPD[LYDORUL]DomR
GRGyODUQRUWHDPHULFDQRVLJQLILFDULDXPDUHGXomRGDVPDUJHQVGHVVHVPHUFDGRULDV
E LUUHOHYkQFLDGHYDORUHVDSDJDUSDUDIRUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURVMiTXHGR
YROXPHGHPHUFDGRULDVLPSRUWDGDVVmRSDJRVFRPDQWHFHGrQFLDDHPEDUFDomRGRV
PHVPRVHGHOHVVmRSDJRVDWpGLDVDSyVRUHFHELPHQWRGDPHUFDGRULD
5LVFRGHWD[DGHMXURV
2*UXSRSRVVXLULVFRGHYDULDomRGHWD[DGHMXURVHPRSHUDo}HVGHHPSUpVWLPRVFRP
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV2*UXSRQmRDGRWDPHFDQLVPRVGHSURWHomRGHYLGRDREDL[R
QtYHOGHHQGLYLGDPHQWR
H  *HVWmRGHULVFRGHFUpGLWR
$VYHQGDVGDVORMDVVmRHIHWXDGDVSDUDXPJUDQGHQ~PHURGHFOLHQWHVHTXDVHQDVXD
WRWDOLGDGHSRUFDUW}HVGHFUpGLWRGpELWRHHPHVSpFLHVHQGRRULVFRGHFUpGLWR
PLQLPL]DGR
$VYHQGDVRQOLQHVmRHIHWXDGDVQRVLWHGDHPSUHVDRQGHVmRUHIHUHQWHVD
UHFHELPHQWRSRUFDUWmRGHFUpGLWRHSRUEROHWREDQFiULRRQGHDYHQGDVRPHQWH
pFRQFUHWL]DGDDSyVDFRPSURYDomRGDOLTXLGDomR
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*UXSR7UDFN )LHOG

2*UXSRSRVVXLFRQFHQWUDomRGHYHQGDVHPIUDQTXHDGRVTXHFRUUHVSRQGHPD
GDVYHQGDVHPHPHHP$VYHQGDVSDUDIUDQTXHDGRVVmR
VXSRUWDGDVSRUPHLRGHFRQWUDWRVSHGLGRVGHFRPSUDHRXWURVLQVWUXPHQWRVOHJDLVTXH
YHQKDPDVHUQHFHVViULRVHGHVWDIRUPDH[LVWHXPDSURWHomRVREUHDVRSHUDo}HVTXH
SRGHPDWpJHUDULQFRUSRUDomRGDVRSHUDo}HVGRIUDQTXHDGR
2*UXSRDGRWDFULWpULRIRUPDOSDUDDFHLWHHFRQWUDWDomRGHIUDQTXHDGRVGRVTXDLVVmR
H[LJLGDVDYDOLDo}HVULJRURVDVGDVFRQGLo}HVVyFLRHFRQ{PLFDVFDSDFLGDGHGHJHVWmRGR
QHJyFLRHSRWHQFLDOGHDWHQGLPHQWRDPDUFDYLVDQGRSUHYHQLUSHUGDVSRU
LQDGLPSOrQFLDHTXHFRPSURPHWDRQHJyFLR
I  *HVWmRGHULVFRGHOLTXLGH]
$JHVWmRSUXGHQWHGRULVFRGHOLTXLGH]LPSOLFDPDQWHUGLVSRQLELOLGDGHVGHFDSWDomRSRU
PHLRGHOLQKDVGHFUpGLWRFRPSURPLVVDGDVHFDSDFLGDGHGHOLTXLGDUSRVLo}HVGH
PHUFDGR$$GPLQLVWUDomRPRQLWRUDDVSUHYLV}HVFRQWtQXDVGDVH[LJrQFLDVGHOLTXLGH]
GR*UXSRSDUDDVVHJXUDUTXHKDMDFDL[DVXILFLHQWHSDUDDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
1DWDEHODDVHJXLURVDOGRGHIRUQHFHGRUHVDSUHVHQWDJLURHPDWpGLDVSUD]R
PpGLRGHSDJDPHQWRHRVDOGRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDWpDQRSRUVH
WUDWDUGHYDORUHVGHILQDQFLDPHQWRGHFDSLWDOGHJLURFRQWDJDUDQWLGD
2SHUDomR

)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV
$OXJXpLVDSDJDU
3DUWHVUHODFLRQDGDV
'LYLGHQGRVDSDJDU
$UUHQGDPHQWRDSDJDU


6DOGR
&RQWDELO









)OX[RGH&DL[D
&RQWUDWXDO




$Wp
DQR

$Wp
$Wp
$Wp
DQRV DQRV DQRV














 
 



J  9DORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV






















$Wp
DQRV

DFLPDGH
DQRV



















$V(PSUHVDVXWLOL]DPTXDQGRDSOLFiYHORSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3&
,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV(YLGHQFLDomRSDUDLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVQR
EDODQoRSDWULPRQLDOSHORYDORUMXVWRRTXHUHTXHUDGLYXOJDomRGDVPHQVXUDo}HVGR
YDORUMXVWRSHORQtYHOGDVHJXLQWHKLHUDUTXLDGHPHQVXUDomRSHORYDORUMXVWR
x ,QIRUPDo}HVGH1tYHOVmRSUHoRVFRWDGRV QmRDMXVWDGRV HPPHUFDGRVDWLYRV
SDUDDWLYRVRXSDVVLYRVLGrQWLFRVDRVTXDLVDV(PSUHVDVSRGHPWHUDFHVVRQDGDWD
GHPHQVXUDomR
x ,QIRUPDo}HVGH1tYHOVmRLQIRUPDo}HVTXHQmRRVSUHoRVFRWDGRVLQFOXtGRVQR
1tYHOREVHUYiYHLVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
x ,QIRUPDo}HVGH1tYHOVmRLQIRUPDo}HVQmRREVHUYiYHLVSDUDRDWLYRRXSDVVLYR
2*UXSRQmRSRVVXLLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWR
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*UXSR7UDFN )LHOG

 &2%(5785$'(6(*8526
2*UXSRDGRWDXPDSROtWLFDGHVHJXURVTXHFRQVLGHUDSULQFLSDOPHQWHDFRQFHQWUDomR
GHULVFRVHVXDUHOHYkQFLDOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDQDWXUH]DGHVXDDWLYLGDGHHD
RULHQWDomRGHVHXVFRQVXOWRUHVGHVHJXURV$FREHUWXUDGHVHJXURVHPYDORUHVHP
GHGH]HPEURGHpDVVLPGHPRQVWUDGD

,WHQV

3UpGLRVPyYHLVPDTXLQLVPRV
XWHQVtOLRVHHVWRTXHGHPDWpULDV
SULPDVHSURGXWRVDFDEDGRV
,PSUHVVRUDWr[WLO



 (9(172668%6(48(17(6

7LSRGHFREHUWXUD

'DQRVPDWHULDLVH
OXFURVFHVVDQWHV
0iTXLQDVH
HTXLSDPHQWRV




9HQFLPHQWR ,PSRUWkQFLDVHJXUDGD


0DU



2XW









(YHQWRV6RFLHWiULRV
(PGHIHYHUHLURGHRVVyFLRVGHOLEHUDUDPSHODDOLHQDomRSDUDD&RPSDQKLDGH
SDUWHGHVXDVDo}HVQRWRWDOGHFRWDVHTXLYDOHQWHVDGRVHXFDSLWDOVRFLDO
WRWDOSDUDPDQXWHQomRHPWHVRXUDULDHSRVWHULRUH[HFXomRGRSODQRGHLQFHQWLYRGHORQJR
SUD]R
1DPHVPDGDWDHPSUHSDUDomRSDUDDEHUWXUDGHFDSLWDOIRUDPDSURYDGRV
L WUDQVIRUPDomRGRWLSRVRFLHWiULRGD&RPSDQKLDGHVRFLHGDGHOLPLWDGDHPVRFLHGDGH
DQ{QLPDVREDGHPRQLPDomRGH7UDFN )LHOG&26$ LL DFRQYHUVmRGDVFRWDVHPDo}HV
RUGLQiULDVQRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDOQDSURSRUomRGHXPDFRWDSDUDXPDDomR
RUGLQiULD LLL RGHVGREUDPHQWRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLDSDVVDQGRGHDo}HVRUGLQiULDVSDUDGHDo}HV
RUGLQiULDVH LY RFDSLWDODXWRUL]DGRDWpROLPLWHGHGHQRYDVDo}HV
RUGLQiULDVRXSUHIHUHQFLDLV(DOWHUDomRGDUD]mRVRFLDOGD7)&R3DUWLFLSDo}HV/WGDSDUD
)UDWH[&RQIHFo}HV/WGD
(PFRPSOHPHQWDomRjVPHGLGDVVXSUDUHIHULGDVD&RPSDQKLDUHHVWUXWXURXVXD
JRYHUQDQoDFRPDFULDomRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRUHIRUPXODomRGDGLUHWRULD
H[HFXWLYDFRPDFULDomRGHFDUJRVGHGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVFRPDWULEXLo}HVHVSHFtILFDV
DOpPGDFULDomRGHFRPLWrVHVWDWXWiULRVFRPRR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRHR
&RPLWrGH(VWUDWpJLDH,QRYDomR
(PGHDJRVWRGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHOLEHURXSHOD
KRPRORJDomRGDFRQYHUVmRYROXQWiULDGHDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLDHPDo}HVSUHIHUHQFLDLVjUD]mRGH XPD DomRSUHIHUHQFLDOSDUD
FDGDDo}HVRUGLQiULDV'HVWDIRUPDRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDILFRXGLYLGLGRHP
Do}HVVHQGRDo}HVRUGLQiULDVHDo}HV
SUHIHUHQFLDLV
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*UXSR7UDFN )LHOG

$GLFLRQDOPHQWHHPGHDJRVWRGHIRLWDPEpPDSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULDRDGLWDPHQWRHDFRQVROLGDomRGR3ODQRGH2SomRGH$o}HVGD&RPSDQKLD
SDUDDMXVWDURVWHUPRVHFRQGLo}HVGDVRSo}HVRXWRUJDGDVDR'LUHWRU3UHVLGHQWHHPMXOKR
GHjQRYDHVWUXWXUDDFLRQiULDGD&RPSDQKLDGHIRUPDTXHDVRSo}HVSDVVDUDPD
WHUSRUREMHWRDo}HVSUHIHUHQFLDLV HTXLYDOHQWHVDGRYDORUHFRQ{PLFR
GR*UXSR PDQWLGRRFURQRJUDPDGHDTXLVLomRGRGLUHLWRGHH[HUFtFLR YHVWLQJ HRSUHoR
GHH[HUFtFLRGH5SDUDDWRWDOLGDGHGDVRSo}HV)RLWDPEpPDFRUGDGDDIRUPDGH
OLTXLGDomRGDVRSo}HVTXHVHUmRFRQVLGHUDGDVDXWRPDWLFDPHQWHH[HUFLGDVTXDQGRGD
OLTXLGDomRGR,32GD&RPSDQKLD$OLTXLGDomRGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVVHUiIHLWDPHGLDQWH
HQWUHJDGHDo}HVPDQWLGDVHPWHVRXUDULD
3RUILPQDPHVPD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDIRLWDPEpPDSURYDGRR3URJUDPDGH
$o}HV5HVWULWDVGD&RPSDQKLDTXHHVWDEHOHFHDVFRQGLo}HVJHUDLVGRLQFHQWLYRGHORQJR
SUD]RDVHURXWRUJDGRDRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVHOHJtYHLVGR*UXSRFRPR
REMHWLYRGHDWUDtORVPRWLYiORVHUHWrORVEHPFRPRDOLQKDUVHXVLQWHUHVVHVDRV
LQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHGHVHXVDFLRQLVWDV
&29,'
(PYLUWXGHGDGHFODUDomRGHSDQGHPLDUHODFLRQDGDj&29,'KRXYHRIHFKDPHQWR
WHPSRUiULRGHWRGDVORMDVItVLFDVHQWUHGHPDUoRHPHDGRVGHPDLRGHD
GHSHQGHUGDUHJLmRHUHVSHFWLYRVGHFUHWRV(QWUHWDQWRGXUDQWHHVWHSHUtRGRD&RPSDQKLD
SDVVRXDH[SORUDUVXDVDWLYLGDGHVQRHFRPPHUFHGHPRQVWUDQGRDDFHOHUDomRGD
WUDQVIRUPDomRGLJLWDO8WLOL]DQGRVHGHQRYRVFDQDLVFRPRRDSOLFDWLYRGR:KDWVDSSSDUD
SURPRYHUXPDLQWHJUDomRGHRQHRIIOLQHIRLSRVVtYHOOHYDUDVYLWULQHVGDVORMDVDRV
FOLHQWHVGHIRUPDiJLOHLQRYDGRUD$WUDYpVGHPDLRULQWHUDomRFRPRVFOLHQWHVWRGRVRV
YHQGHGRUHVGDVORMDVSDVVDUDPDVHUFRQVLGHUDGRVDWLYRVGLJLWDLVFRQWLQXDQGRDVYHQGDV
GRVSURGXWRVGXUDQWHDTXDUHQWHQD
0HGLGDVGH$SRLRDR&RQVXPLGRUIRUDPGLUHFLRQDGDV&RPPDLVGHWUHLQDGRUHVGR
%UDVLOFDGDVWUDGRVGHVHQYROYHPRVXPKXEGHDXODVRQOLQHSRUPHLRGD&DPSDQKD
³&RQWLQXHHP0RYLPHQWR´RIHUHFHQGRDXODVJUDWXLWDVGLiULDVGHGLYHUVDVPRGDOLGDGHV
WUD]HQGRDSURSRVWDGHSODWDIRUPDGHZHOOQHVVSDUDDVFDVDVGHQRVVRVFOLHQWHV&RPXPD
PpGLDGHSDUWLFLSDQWHVSRUDXODIRUDPUHDOL]DGDVPDLVGHDXODVSDUDPDLVGH
PLOSDUWLFLSDQWHVLQVFULWRVHQWUHGHPDUoRHGHMXQKRGH
'HVWDFDPRVTXHDWpGHMXQKRGHQHQKXPDORMDIRLHQFHUUDGDGHILQLWLYDPHQWHSRU
FRQWDGDSDQGHPLDGR&29,'HPHVPRFRPRIHFKDPHQWRWHPSRUiULRGHGDVORMDV
ItVLFDVDXWLOL]DomRGRVFDQDLVGLJLWDLVDWUDYpVGDRPQLFDQDOLGDGHSHUPLWLXTXHRH
FRPPHUFHFUHVFHVVHYHUWLJLQRVDPHQWHWHQGRYHQGLGRGHMDQHLURDPDLRPDLVGRTXHR
DQRLQWHLURGH2HFRPPHUFHUHSUHVHQWRXDSUR[LPDGDPHQWHGRVHOORXWQR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDQR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHVHQGRRUHVWDQWHGRVHOORXW
UHSUHVHQWDGRSHODVYHQGDVHPORMDVItVLFDV$SURYHLWDPRVDQHFHVVLGDGHDSUHVHQWDGDSDUD
DODYDQFDURSURMHWRGHRPLFDQDOLGDGHLQFHQWLYDQGRDXWLOL]DomRGRVFDQDLVGLJLWDLVSDUDD
FRPXQLFDomRHUHODFLRQDPHQWRFRPRVFOLHQWHV
(QWUHWDQWRHPIXQomRGDLPSUHYLVLELOLGDGHGHUHWRPDGDD&RPSDQKLDDWUDYpVGHXP
FRPLWrGHJHVWmRGHFULVHDGRWRXXPSHUILOFRQVHUYDGRUSDUDDORFDomRGRVHXFDSLWDOD
ILPGHSUHVHUYDUVXDOLTXLGH]QRFXUWRSUD]RHJDUDQWLUTXHHVWDUiIRUWDOHFLGDSDUDRFLFOR
GHFUHVFLPHQWRGHORQJRSUD]RHSRUWDQWRDGRWRXDVVHJXLQWHVPHGLGDV
x $GRomRGHWUDEDOKRUHPRWRUHGXomRGHFRQWLQJHQWHQR&HQWURGH'LVWULEXLomRH
IHFKDPHQWRGDVORMDVREHGHFHQGRDRVSURWRFRORVHVWDEHOHFLGRVSHODVDXWRULGDGHV
S~EOLFDVFRPSHWHQWHV
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*UXSR7UDFN )LHOG

x ,PSOHPHQWDomRGHPHGLGDVGHIRUWDOHFLPHQWRGR&DL[DWRPDGDGHGtYLGDQRYDORUGH
5PLOK}HVFRPR%DQFR,WD~FRPMXURVGHDPHSUD]RGHPHVHV
UHQHJRFLDomRFRPIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVSDUDSRVWHUJDomRGH
SDJDPHQWRVQHJRFLDo}HVFRPORFDGRUHVHHPSUHHQGHGRUHVGHVKRSSLQJVDGHTXDQGR
RVSDJDPHQWRVGHDOXJXHOFRQGRPtQLRHIXQGRGHSURPRomR3ODQRVGHUHGXomRGH
GHVSHVDVUHYLVmRGRSODQRGHLQYHVWLPHQWRVQRDQRGHUHYLVmRGRYROXPHGH
FRPSUDVDQWHFLSDomRGHGDFDUWHLUDGHUHFHEtYHLVGHFDUW}HVGHFUpGLWRDGHVmR
jVPHGLGDVGHDVVLVWrQFLDJRYHUQDPHQWDOFRPRSRVWHUJDomRGRUHFROKLPHQWRGR3,6H
&2),16H&RQWULEXLomR3UHYLGHQFLiULDSDUFHODPHQWRGR)*76DGHVmRDRSURJUDPD
HPHUJHQFLDOGHPDQXWHQomRGRHPSUHJRHUHQGDQRVWHUPRVGD0HGLGD3URYLVyULDQ

x $GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDUHDOL]RXXPFRQMXQWRGHRXWUDVDQiOLVHVVREUHRV
LPSDFWRVGR&29,'TXHHQYROYHX D UHYLVmRGDVSUHPLVVDVGRWHVWHDQXDOGH
µLPSDLUPHQW¶FXMDDQiOLVHQmRGHPRQVWURXQHFHVVLGDGHGHUHFRQKHFLPHQWRGHDMXVWH
QDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLV E DQiOLVHGHHYHQWXDLVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVGR
FRQWDVDUHFHEHUFXMRVLPSDFWRVHVWmRGLYXOJDGRVQDQRWDH[SOLFDWLYDFRUUHVSRQGHQWH
F DQiOLVHGHHYHQWXDLVSHUGDVSRUREVROHVFrQFLDGHHVWRTXHVPDQWHQGRVHDSROtWLFD
GHSURYLV}HVDGRWDGD G UHYLVmRGDVSURMHo}HVGHUHVXOWDGRSDUDRDQRGHH
DQiOLVHGDUHFXSHUDELOLGDGHGHLPSRVWRVGLIHULGRVUHVXOWDQGRHPDORQJDPHQWRGR
SHUtRGRGHUHDOL]DomRGRFUpGLWR G DYDOLDomRGDVHVWLPDWLYDVUHOHYDQWHVXWLOL]DGDVQD
SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVHQWUHRXWUDVDQiOLVHV
$FRQWLQXLGDGHGDVRSHUDo}HVHSUHVHUYDomRGDVXVWHQWDELOLGDGHGDQRVVDUHGHHGRQRVVR
QHJyFLRpSULRULGDGHGD$GPLQLVWUDomRGR*UXSRHD$GPLQLVWUDomRQmRWHP
FRQKHFLPHQWRGHLQFHUWH]DVPDWHULDLVTXHSRVVDJHUDUG~YLGDVVLJQLILFDWLYDVVREUHVXD
FDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGR
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas e ao Conselho de Administração da
Track & Field CO S.A. (Anteriormente Fratex Indústria e Comércio Ltda.)
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Track & Field CO S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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 Track & Field CO 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 (“International Financial Reporting Standards 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 intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e a
suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, 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.
Ênfases
Reapresentação das demonstrações financeiras
Em 3 de março de 2020, emitimos relatório de auditoria, sem modificação, sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, que ora estão sendo
reapresentadas. Conforme descrito na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, a Administração efetuou certos ajustes relacionados ao
reconhecimento de receita por competência (“cut off”), para refletir a correção de erro descrita
na referida nota explicativa. Consequentemente, as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, estão sendo
reapresentada como previsto pelo pronunciamento técnico CPC 23/IAS 8 - Políticas Contábeis,
Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém ressalva relacionada
a esse assunto.

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e
independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada
da DTTL e suas firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em
mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para
saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
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Potenciais efeitos da COVID-19
Devido à declaração de pandemia decorrente da COVID-19, chamamos a atenção para a nota
explicativa nº 29 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, na qual a
Companhia descreve os efeitos da COVID-19 em suas operações e as ações tomadas até o
momento. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) 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.
Registro dos efeitos da adoção do pronunciamento técnico
CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos
Por que foi considerado um PAA
A Companhia e suas controladas possuem compromissos decorrentes de contratos de
arrendamento operacional, e, a partir de 1º de janeiro de 2019, passou a ser requerida a
contabilização dessas operações de acordo com o pronunciamento técnico CPC 06 (R2)/
IFRS 16 - Arrendamentos. Esse novo pronunciamento técnico introduziu aspectos contábeis
complexos para a mensuração do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento.
Esse tema foi considerado significativo em nossa auditoria, pois: (i) refere-se à adoção de um
pronunciamento técnico que apresentou um efeito material nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, conforme divulgado na nota explicativa nº 3.6 às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas; (ii) há julgamento envolvido quanto às taxas de juros
consideradas para cálculo dos valores do passivo; (iii) há julgamento envolvido na
determinação dos prazos a serem considerados em cada contrato de arrendamento mercantil;
e (iv) há julgamento aplicado na contabilização inicial com relação às regras de transição.
Como nossa auditoria endereçou este assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a discussão sobre os critérios
utilizados para identificação e classificação dos contratos de arrendamento mercantil, prazos
de arrendamento e taxa de desconto utilizada; (ii) a análise das políticas contábeis
estabelecidas pela Administração em comparação com os requisitos do pronunciamento técnico
CPC 06 (R2)/IFRS 16; (iii) o teste documental por meio de amostragem dos contratos de
arrendamento operacional, base para o cálculo, e adequação dos fluxos de arrendamento e
critérios de cálculo para determinar os efeitos nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas; e (iv) o envolvimento dos nossos especialistas para análise das premissas da
Administração na adoção da taxa de desconto e nos cálculos efetuados para determinar os
efeitos da adoção desse novo pronunciamento técnico.
Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos,
consideramos que a apuração e os critérios para avaliação dos efeitos de adoção do
pronunciamento técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16, sua contabilização e as respectivas divulgações
em notas explicativas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
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Outros assuntos
Demonstrações 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 financeiras e os registros contábeis,
conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no pronunciamento técnico CPC 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 financeiras individuais e consolidadas tomadas em
conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
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.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras 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 esse 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 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 e 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 de suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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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 detecta 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.
Como parte de uma 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 obtemos
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 Obtemos 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 de 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 de suas
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a 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.
x Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão
e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
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.
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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.
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 período 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, 13 de agosto de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Marcelo de Figueiredo Seixas
Contador
CRC nº 1 PR 045179/O-9

2020-SPO-0450-1 VF.docx

© 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

222

5

223

16
19
8
9
10
11

5
6
7
8

Nota
explicativa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TOTAL DO ATIVO

NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos a recuperar
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente e outros créditos
Total do ativo circulante

ATIVO

1.049
2.835
1.875
7.987
1.326
15.072

127.992

145.540

239.403

13.338
49.673
47.013
2.110
786
112.920

31/12/2017
(Reapresentado)

1.556
4.684
2
8.692
816
15.750

16.468
55.960
53.566
1.341
2.455
129.790

Controladora
31/12/2018
(Reapresentado)

1.696
4.325
15.974
7.243
51.665
912
81.815

30.718
56.886
55.156
12.857
1.971
157.588

31/12/2019
(Reapresentado)

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$)

TRACK & FIELD CO S.A.
(Anteriormente Fratex Indústria e Comércio Ltda.)

274.559

11.104
4.325
15.974
57.081
1.873
90.357

47.414
65.160
55.156
12.997
3.475
184.202

31/12/2019
(Reapresentado)

145.540

1.556
4.684
8.692
816
15.748

16.470
55.960
53.566
1.341
2.455
129.792

Consolidado
31/12/2018
(Reapresentado)

134.704

5.087
2.835
7.987
1.326
17.235

16.068
50.977
47.298
2.110
1.016
117.469

31/12/2017
(Reapresentado)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva para plano de opção de compra de ações
Reserva de lucros
Outros resultados abrangentes
Total do patrimônio líquido

NÃO CIRCULANTE
Arrendamentos direito de uso a pagar
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Outras obrigações
Total do passivo não circulante

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Investimentos - passivo a descoberto
Partes relacionadas
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Arrendamentos direito de uso a pagar
Aluguéis a pagar
Dividendos a pagar
Outras obrigações
Total do passivo circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

17
17
17
17

15
16

18

9
18
13
14
15

12

Nota
explicativa

239.403

415
1.803
8.607
1.867
12.692

40.485
7.669
56
48.210

12.364
5.757
6.637
9.868
22.767
5.758
2.642
109.622
3.086
178.501

31/12/2019
(Reapresentado)

145.540

415
601
97.740
1.865
100.621

6.497
99
6.596

10.898
5
1.774
7.857
12.667
2.454
249
2.419
38.323

Controladora
31/12/2018
(Reapresentado)

127.992

417
89.028
1.771
91.216

5.210
5.210

9.511
1
6.898
12.345
2.176
209
426
31.566

31/12/2017
(Reapresentado)

274.559

415
1.803
8.607
1.867
12.692

42.883
21.534
57
64.474

13.456
1.647
3.643
12.945
26.966
6.317
2.642
123.963
5.814
197.393

31/12/2019
(Reapresentado)

145.540

415
601
97.740
1.865
100.621

6.497
99
6.596

10.898
5
1.774
7.857
12.667
2.454
249
2.419
38.323

Consolidado
31/12/2018
(Reapresentado)

134.704

417
89.028
1.771
91.216

9.973
9.973

9.592
1
6.902
13.296
2.176
209
1.339
33.515

31/12/2017
(Reapresentado)

6
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

0,03634

0,02243

0,02522

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO - R$

26

33.780

20.850

23.443

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(9.463)
646

(8.130)
1.727

42.597

(12.987)
190

19
19

27.253

36.240

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos

1.049
(1.667)

43.215

(50.924)
(20.477)
20.024
(3.835)

98.427

(76.508)

174.935

(Reapresentado)

31/12/2017

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

24
25

1.250
(454)

31.533

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
10.221
(5.514)

26.457

(66.741)
(36.563)
(91)
18.674

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

(52.771)
(33.831)
9.394
(3.916)

116.254
21
21
9
23

(85.754)
107.581

(101.858)

21

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

LUCRO BRUTO

193.335

(Reapresentado)

(Reapresentado)
218.112

Controladora
31/12/2018

31/12/2019

20

Nota
explicativa

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

TRACK & FIELD CO S.A.
(Anteriormente Fratex Indústria e Comércio Ltda.)

23.443

(12.987)
190

36.240

10.221
(5.519)

31.538

(66.741)
(36.649)
18.674

116.254

(101.858)

218.112

(Reapresentado)

31/12/2019

20.850

(9.574)
1.727

28.697

1.434
(478)

27.741

(53.119)
(30.609)
(3.889)

115.358

(85.930)

201.288

(Reapresentado)

Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

33.780

7

(12.683)
646

45.817

1.178
(1.823)
-

46.462

(54.054)
(22.119)
(3.967)

126.602

(78.443)

205.045

(Reapresentado)
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RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

Item que será reclassificado subsequentemente para o resultado:
Ganho (perda) na conversão de demonstrações financeiras de controlada no exterior

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$)

TRACK & FIELD CO S.A.
(Anteriormente Fratex Indústria e Comércio Ltda.)

94
20.944

2
23.445

20.850

(Reapresentado)

(Reapresentado)
23.443

Controladora
31/12/2018

31/12/2019

33.822

42

33.780

(Reapresentado)

31/12/2017

23.445

2

23.443

(Reapresentado)

31/12/2019

31/12/2017

42
33.822

20.944

33.780

(Reapresentado)

94

20.850

(Reapresentado)

Consolidado
31/12/2018

8
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Lucro líquido do exercício
Ganho (perda) na conversão de demonstrações financeiras de controlada no exterior
Aquisição empresas
Plano de ações
Constituição de reservas
Dividendos distribuídos

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Reapresentado - nota explicativa nº 1.1)

Lucro líquido do exercício
Ganho (perda) na conversão de demonstrações financeiras de controlada no exterior
Cisão
Plano de ações
Reserva de lucros
Dividendos distribuídos

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Reapresentado - nota explicativa nº 1.1)

Lucro líquido do exercício
Ganho (perda) na conversão de demonstrações financeiras de controlada no exterior
Transações ente sócios
Reserva de lucros
Dividendos distribuídos

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2017

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2019, DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$)

TRACK & FIELD CO S.A.
(Anteriormente Fratex Indústria e Comércio Ltda.)

17 c

2
17 d

17 c

2
17 d

Nota
explicativa
-

(2.177)
22.421
(109.374)
8.607

601
1.202
1.803

415
415

97.740

601
-

(415)
20.850
(11.724)

89.028

(332)
100.166
(10.806)

Reserva
de lucros

(2)
-

-

-

417

-

417

Capital
social

Reserva
para plano
de opção
de compra
de ações

1.867

2
-

1.865

94
-

1.771

42
-

1.729

Outros
resultados
abrangentes

-

23.443
(22.421)
(1.022)

-

20.850
(20.850)
-

-

33.780
(100.166)

66.386

Lucros
acumulados

12.692

23.443
2
(2.177)
1.202
(110.396)

100.621

20.850
94
(417)
601
(11.724)

91.216

33.780
42
(332)
(10.806)

68.532

Total

9

TRACK & FIELD CO S.A.
(Anteriormente Fratex Indústria e Comércio Ltda.)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
Provisão (Reversão) para perdas de estoque
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Perdas esperadas de crédito
Resultado de equivalência patrimonial
Baixa de ativo imobilizado e intangível
Perda por desvalorização do ativo imobilizado e intangível
Valor do investimento baixado por cisão
Planos de opção de ações
Créditos tributários
Juros s/ arrendamento - direito de uso
Atualização monetária de impostos a recuperar

10 e 11
19
7
16
23
9
10 e 11

23
15
24

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber
Partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Contas a pagar
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras obrigações
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Aumento de capital em controlada
Lucros recebidos de controladas
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos
Amortização de empréstimos e financiamentos
Arrendamentos direito de uso a pagar - principal e juros
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

10
11

17 c
15

31/12/2019

Controladora
31/12/2018

31/12/2017

23.443

20.850

33.780

23.443

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

20.850

33.780

10.303
12.797
(2.607)
1.127
38
91
86
1.202
(17.741)
4.916
(9.248)

2.722
6.403
1.987
1.287
443
(9.394)
120
601
-

2.718
8.817
(343)
2.476
2.128
(20.024)
1.324
-

10.303
12.797
(2.607)
1.127
38
86
1.202
(17.741)
4.916
(9.248)

2.722
7.847
1.987
(3.476)
443
120
(17)
601
-

2.924
12.037
(343)
6.769
2.128
3.534
391
-

(964)
1.017
(501)
(140)
1.032
1.466
2.011
2.236
187
3.643
(1.771)
32.622
(5.123)
27.500

(7.365)
(9)
(8.542)
769
(507)
(1.078)
(669)
998
2.170
3.367
1.070
1.726
16.949
(10.098)
6.851

(6.841)
1.838
(11.220)
(45)
(757)
(685)
(707)
(462)
(667)
(338)
(218)
218
10.992
(8.459)
2.533

(964)
1.017
(501)
(140)
1.779
1.466
2.011
2.236
187
3.643
(2.517)
32.532
(5.123)
27.410

(5.618)
(9)
(8.257)
769
3.531
(758)
(751)
998
1.328
2.456
1.070
1.726
27.562
(12.094)
15.468

(5.044)
662
(10.850)
(45)
(2.069)
(700)
(609)
(466)
(5.878)
(273)
220
36.168
(11.448)
24.720

(1.152)
(534)
(91)
(1.777)

(3.237)
(200)
(130)
11.475
7.908

(1.985)
(214)
(464)
22.051
19.388

(1.152)
(534)
(1.686)

(3.237)
(200)
(3.437)

(1.985)
(214)
(2.199)

(1.023)
(7)
(10.445)
(11.475)

(11.723)
(11.723)

(11.138)
(18)
(11.156)

(1.024)
(5)
(10.445)
(11.474)

(11.723)
(11.723)

(11.138)
(18)
(11.156)

VARIAÇÃO CAMBIAL SOBRE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DE CONTROLADA NO EXTERIOR

2

94

42

2

94

CAIXA LÍQUIDO DAS CONTROLADAS

-

-

-

16.693

-

-

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

14.250

3.130

10.807

30.944

402

11.407

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

16.468
30.718

13.338
16.468

2.531
13.338

16.470
47.414

16.068
16.470

4.661
16.068

42

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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TRACK & FIELD CO S.A.
(Anteriormente Fratex Indústria e Comércio Ltda.)
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)
Nota
explicativa
RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Perdas esperadas de crédito

20
23
23

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
VALOR ADICIONADO BRUTO

31/12/2019

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir

Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

232.174
353
(2.198)

286.415
119
(38)

263.303
245
(443)

264.828
353
(2.198)

(122.572)
(24.294)

(104.353)
(26.373)

(93.245)
(279)

(122.572)
(24.289)

(104.529)
(32.590)

(95.180)
(22.230)

139.630

123.279

139.635

125.986

(2.722)

136.805
(2.718)

(2.872)

(2.722)

145.573
(2.924)

136.758

120.556

134.087

136.763

123.263

142.649

10.221
146.979

1.250
121.806

1.049
135.136

10.221
146.984

1.434
124.697

1.178
143.827

30.541
3.972
2.197
36.710

24.847
3.022
1.709
29.578

24.162
2.854
1.579
28.595

30.541
3.972
2.197
36.710

24.920
3.022
1.709
29.651

25.001
2.863
1.579
29.443

31.468
34.149
65.618

22.973
30.861
53.834

24.607
29.280
53.886

31.468
34.149
65.618

24.886
30.861
639
56.386

29.003
29.280
1.470
59.752

2.500
18.708
21.208

454
17.090
17.544

1.667
17.208
18.875

2.505
18.708
21.213

478
17.332
17.810

1.823
19.029
20.852

1.023
22.420
23.443

20.850
20.850

33.780
33.780

1.023
22.420
23.443

20.850
20.850

33.780
33.780

146.979

121.806

135.136

146.984

124.697

143.827

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal:
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Impostos, taxas e contribuições:
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros:
Juros e despesas bancárias
Aluguéis

Remuneração de capitais próprios:
Dividendos
Lucros retidos

VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO

31/12/2019

254.246
202
(443)

(2.872)

24

31/12/2017

286.415
119
(38)

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA

Controladora
31/12/2018

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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TRACK & FIELD CO S.A. E CONTROLADAS
(Anteriormente Fratex Indústria e Comércio Ltda.)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Track & Field CO S.A. (“Companhia”, “Controladora” ou “Track & Field”), domiciliada no
Brasil, tem sua sede social localizada em São Paulo - SP. Os controladores estão
relacionados na nota explicativa nº 17 a.
A Companhia e suas controladas (“Grupo” ou “Consolidado”) tem como atividades
preponderantes: (a) a comercialização, no varejo, de vestuário e seus complementos em
geral; (b) a comercialização de produtos de perfumaria e higiene e artigos de toucador em
geral; (c) a comercialização de acessórias em geral, para a prática de atividades
esportivas; (d) a comercialização de produtos eletroeletrônicos em geral; (e) a
comercialização de bicicletas e respectivos acessórios e (f) Administração e
sublicenciamento de franquia empresarial e promoção e organização de eventos
relacionados a esportes.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas dispunham de 35 lojas
próprias, (34 em 2018 e 32 em 2017), 196 lojas franqueadas (165 em 2018 e 32 em
2017) em funcionamento, dois escritórios administrativos no bairro do Itaim, um centro
de distribuição no Ipiranga e um depósito em Osasco.
1.1. Reapresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em
31 de dezembro de 2019 e 2018 estão sendo reapresentadas em conformidade com
o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Erro (IAS 8), ao seguinte
ajuste identificado:
1- Reconhecimento da receita de “royalties” - As receitas de “royalties” com
franqueados foram previamente reconhecidas baseadas no evento de
faturamento que não ocorreu em período correspondente ao que as vendas
foram efetuadas pelos franqueados aos seus clientes. Consequentemente, os
efeitos dos ajustes realizados na adquirida Track & Field Franchising alteraram,
apenas para fins desta divulgação, o acervo líquido desta entidade em
31 de dezembro de 2019 (data de sua aquisição pela Track & Field & Co S.A.) no
montante de R$7.212. Os reflexos deste ajuste nas demonstrações individuais
foram registrados no investimento em contrapartida à reserva de lucros, sem
impactos nos resultados dos exercícios.
Os valores correspondentes às reapresentações acima mencionadas foram ajustados
e os impactos estão demonstrados a seguir:

2018
Originalmente
apresentado
Partes
relacionadas /
uso da marca
Imposto diferido
Efeito no
resultado
Saldos
reapresentados

Controladora
Patrimônio
líquido

Ativo

Passivo

Resultado

144.936

43.144

101.792

603

1.774
-

-

-

-

145.540

44.918

(1.171)
100.621

Consolidado
Patrimônio
líquido

Ativo

22.021
(1.774)
603

Passivo

Resultado

144.936

43.144

101.792

603

1.774
-

-

-

-

-

20.850

145.540

44.918

(1.171)
100.621

22.021
(1.774)
603
20.850
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2019
Originalmente
apresentado
Partes
relacionadas /
uso da marca
Contas a receber
Imposto diferido
Impostos a pagar
Efeito no
resultado
Investimento
Saldos
reapresentados

Ativo

Controladora
Patrimônio
líquido

Passivo

231.546

224.812

6.734

645
-

1.899
-

(1.774)
603
-

7.212

-

(82)
7.212

239.403

226.711

12.692

Resultado

Consolidado
Patrimônio
líquido

Ativo

23.525

Passivo

266.850

260.116

7.063
646
-

1.750

124
7.063
603
(1.750)

-

-

-

(82)
-

23.443

274.559

261.866

(124)
42
-

Resultado

6.734

23.525
(124)
42
-

12.692

23.443

Não houve mudanças relevantes nos fluxos de caixa pelas atividades operacionais,
de financiamento e de investimento.
2. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Em 1º de maio de 2018, os cotistas da Companhia decidiram pela cisão parcial, por meio
de transferência de bens, direitos e obrigações, constituir a Track & Field Co
Participação Ltda., a qual ficou como proprietária da marca “Track & Field” que tem como
investimento inicial a totalidade do patrimônio líquido da controlada Track & Field
Franchising Ltda. com todos os poderes para administrar o uso desta marca.
Na oportunidade, ficou estabelecido que a sociedade poderia abrir filiais, depósitos e
escritórios em todo território nacional e teria como objetivo social a participação em
outras sociedades, podendo exercer ou não funções de gestão e administração dos
negócios das entidades do Grupo Track & Field.
O acervo líquido cindido, cuja data base foi 1º de maio de 2018, foi o seguinte:
Controladora
Ativo:
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber
Outros créditos
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo cindido
Passivo:
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações
trabalhistas e previdenciárias
Contas a pagar
Partes relacionadas
Provisão para riscos
Total do passivo cindido
Acervo líquido cindido

Track & Field
Franchising Eliminação Consolidado

17
327
72
416

11.956
946
238
4.685
17.825

(17)
(17)

-

118
364

-

118
364

-

6
1.527
10.378
5.416
17.809

-

6
1.527
10.378
5.416
17.809

416

16

(17)

11.956
946
238
4.685
327
72
18.224

415

Os valores dos ativos e passivos foram determinados com base em laudo de avaliação a
valores contábeis emitido por empresa independente e aprovado pelos acionistas da
Companhia.
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Em 30 de dezembro de 2019, os controladores do Grupo Track & Field decidiram realizar
uma reorganização societária a fim de (i) aprimorar a governança corporativa do Grupo e
(ii) preparar a estrutura para oferta pública de ações. Desta forma estabeleceu-se a
Companhia como holding mista do Grupo Track & Field. A reorganização ocorreu com a
aquisição integral das ações ou cotas das demais entidades do Grupo.
A operação foi realizada conforme abaixo:
Fratex
Confecções

Real
Time
Patrimônio líquido das controladas na data da aquisição
Valor da aquisição
Resultado na operação entre acionistas

(5.757)
3.632
9.389

1
1
-

TF
Franchising
(reapresentado)
7.229
17
(7.212)

Retail
9
9
-

Total
(5.730)
3.659
2.177

A mais-valia na operação foi determinada na aquisição de participação minoritária na
controlada Real Time no montante de R$3.000 a ser paga em 10 parcelas.
(*) O resultado na operação entre acionistas demonstrado no quadro acima decorre do
ajuste mencionado na nota explicativa 1.1-2. Os reflexos deste ajuste nas
demonstrações individuais foram registrados no investimento em contrapartida à
reserva de lucros, sem impactos nos resultados dos exercícios.
Abaixo, saldos dos balanços em 31 de dezembro de 2019 das respectivas controladas
indicadas na reorganização societária, acima citada:
Track &
Field Co.

Track & Field
Franchising
(Reapresentado)

Real
Time

Retail

Total

Ativo:
Ativo circulante
Ativo não circulante
Total do ativo

14.440
366
14.806

27.973
14.722
42.695

1.327
628
1.955

241
610
851

43.981
16.326
60.307

Passivo:
Passivo circulante
Passivo não circulante
Total do passivo

14.805
14.805

22.611
12.855
35.466

4.384
3.328
7.712

762
80
842

42.562
16.263
58.825

1

7.229

14.806

42.695

Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

(5.757)
1.955

9
851

1.482
51.347

3. BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
3.1. Base de elaboração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base
no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. O custo histórico é
geralmente baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela
transferência de um passivo em uma transação organizada entre participantes do
mercado na data de mensuração, independentemente de esse preço ser
diretamente observável ou estimado usando outra técnica de avaliação. Ao estimar
o valor justo de um ativo ou passivo, a Administração leva em consideração as
características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado levarem
essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de
mensuração.
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3.2. Consolidação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da
Companhia e de suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia:
x Tem poder sobre a investida.
x Está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis decorrentes de seu
envolvimento com a investida.
x Tem a capacidade de usar esse poder para afetar seus retornos.
A Companhia reavalia se retém ou não o controle de uma investida se fatos e
circunstâncias indicarem a ocorrência de alterações em um ou mais de um dos três
elementos de controle relacionados anteriormente.
A consolidação de uma controlada começa quando a Companhia obtém o controle
sobre a controlada e termina quando a Companhia perde o controle sobre a
controlada.
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas
Demonstrações Financeiras encerradas na mesma data-base e consistentes com as
práticas contábeis da Companhia.
Quando necessário, são feitos ajustes contábeis às demonstrações financeiras das
controladas para adequar suas práticas contábeis àquelas usadas pela Companhia.
Todos os saldos e transações de contas a receber e a pagar, bem como os
investimentos na proporção da participação da investidora nos patrimônios líquidos
e nos resultados das controladas e os resultados não realizados, líquidos de imposto
de renda e contribuição social, decorrentes de operações entre as entidades
incluídas nas Demonstrações Financeiras consolidadas, são eliminados
integralmente.
Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia os investimentos em
controladas são reconhecidos por meio do método de equivalência patrimonial.
As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as Demonstrações Financeiras
da Companhia e de suas controladas diretas, conforme demonstrado a seguir:
% de participação
2019
2018
2017

Controladas
Track & Field Franchising Ltda.
The Track & Field Store, Inc.
Fratex Confecções Ltda.
Retail Solutions Assessoria e
Consultoria de Merchandising Ltda.
Real Time Sports S.A.

100
100
100

100
-

99,98
100
-

100
100

-

-

Em 31 de dezembro de 2017, as demonstrações financeiras consolidadas incluíam
as operações da Companhia e de suas controladas Track & Field Franchising Ltda.
(“Franchising”) e a The Track & Field Store, Inc. (“Madison”), cuja participação
percentual na data de encerramento do período de relatório era de 99,98% e 100%,
respectivamente.
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Em 31 de dezembro de 2018, as demonstrações financeiras consolidadas incluíam
as operações da Companhia e de suas controladas Track & Field Franchising Ltda.
(“Franchising”) até 30.04.2018 (data da cisão) e a da The Track & Field Store, Inc.
(“Madison”), cuja participação percentual na data de encerramento do período de
relatório era de 100%.
3.3. Declaração de conformidade
As Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários
- CVM e as normas internacionais de relatório financeiro (“Internacional Financial
Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “Internacional Accounting Standards
Board - IASB”.
3.4. Declaração de relevância
A Administração do Grupo aplicou na elaboração das demonstrações financeiras
consolidadas a orientação técnica OCPC 7, aprovada pela Deliberação CVM
nº 727/14, com a finalidade de divulgar somente informações relevantes, que
auxiliem os usuários das demonstrações financeiras na tomada de decisões, sem
que os requerimentos mínimos existentes deixem de ser atendidos. Além disso, a
Administração afirma que todas as informações relevantes estão sendo evidenciadas
e correspondem às utilizadas na gestão do negócio.
3.5. Autorização para emissão das demonstrações financeiras combinadas
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de agosto de 2020 foi
autorizada a conclusão e divulgação das presentes demonstrações financeiras, as
quais contemplam os eventos subsequentes ocorridos após 31 de dezembro de
2019 até a referida data.
3.6. Revisões e novas interpretações dos pronunciamentos contábeis
CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos
CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos, que substitui o CPC 06 (R1) Arrendamentos, elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e
arrendamentos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2019. Além disso, a norma
exige o reconhecimento de um ativo (o direito de usar o item arrendado) e um
passivo financeiro relativo aos de aluguéis futuros descontados a valor presente
para praticamente todos os contratos de arrendamento.
Despesas com arrendamento operacional são substituídas por despesas de
depreciação relacionadas ao direito de uso e despesas de juros relacionadas ao
passivo de arrendamento. Anteriormente, a Companhia reconhecia principalmente
despesas de arrendamento operacional pelo método linear pelo prazo do
arrendamento e reconhecia os ativos e os passivos somente na medida em que
houvesse uma diferença de tempo entre os pagamentos reais do arrendamento e o
período de competência da despesa de aluguel. Assim, indicadores de desempenho
como o EBITDA (“Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”)
e, em menor medida, o resultado operacional serão positivamente impactados;
inversamente, o resultado financeiro será afetado negativamente.
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Por fim, o lucro líquido também é afetado, pois a despesa total de arrendamento
(despesa de depreciação somada despesa financeira) é geralmente maior no início
do contrato e diminui ao longo do tempo, ao contrário de um encargo linear sob o
padrão atual. Adicionalmente, o caixa líquido das atividades operacionais será
maior, uma vez que os pagamentos em dinheiro pela parte principal do passivo de
arrendamento e os juros relacionados serão classificados como fluxos de caixa das
atividades de financiamento.
A adoção da norma CPC 06 (R2) afeta principalmente o reconhecimento de
arrendamentos operacionais para as lojas da Companhia, escritórios administrativos
e centro de distribuição.
A Administração decidiu adotar a abordagem retrospectiva modificada como método
de transição em 1º de janeiro de 2019, e prospectivamente desde o início do
primeiro período praticável.
A Administração optou em aplicar as duas isenções de reconhecimento propostas
pela norma nos seguintes contratos: (i) locações de bens de curto prazo (inferior ou
igual a doze meses); e (ii) arrendamentos de propriedade relacionados a ativos de
baixo valor ou com valores variáveis.
Aluguéis não incluídos na avaliação inicial do passivo (por exemplo, aluguéis
variáveis) são classificados como despesas operacionais, assim como os encargos
relacionados a arrendamentos de curto prazo, de baixo valor ou com valores
variáveis.
O prazo do arrendamento será o período legalmente aplicável do contrato e levará
em conta as opções de rescisão e renovação, cujo uso pela Companhia é
razoavelmente certo.
Os fluxos de pagamentos de aluguéis são ajustados a valor presente, considerando
o prazo remanescente de cada contrato, e aplicando taxa de desconto que
corresponde às cotações de mercado nas datas iniciais de cada um dos contratos de
arrendamento e equivalente às captações com montantes que representam o total
de investimentos para abertura de novas lojas.
A tabela abaixo evidencia as taxas nominais praticadas, vis-à-vis os prazos dos
contratos:
Taxa % a.a.

Prazo dos contratos
Até 5 anos
De 6 a 10 anos
De 11 a 16 anos

De 8,78% a 9,47%
De 9,79% a 10,87%
De 11,09% a 11,31%

A Companhia detém 36 contratos e o Grupo detêm 39 contratos de compromissos
de arrendamento mercantil operacional em 1º de janeiro de 2019.
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Mensuração do passivo de arrendamento e do ativo de direito de uso
Dos contratos que foram escopo da norma, a Administração do Grupo considerou
como componente de arrendamentos somente o valor do aluguel mínimo fixo para
fins de avaliação do passivo. Em 1º de janeiro de 2019, a mensuração do passivo de
arrendamento corresponde ao total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos nos
quais foi considerada as renovatórias de acordo com a política interna do Grupo,
cujo prazo ocorre normalmente um ano antes do vencimento do contrato quando
identificamos a “razoável certeza” da renovação. Esses fluxos de pagamentos são
ajustados a valor presente, considerando a taxa nominal de desconto. A taxa
nominal de desconto corresponde às cotações de mercado (referência em % CDI
acumulado em 1º de janeiro de 2019) para captações com montantes que
representam o total de investimentos para abertura de novas lojas, considerando o
prazo remanescente de cada grupo de contratos, onde cada contrato tem a
respectiva taxa calculada.
A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor inicial do passivo de
arrendamento mais os custos diretos iniciais incorridos. A Administração do Grupo
optou por utilizar o expediente prático para transição e não considerar os custos
iniciais na mensuração inicial do ativo de direito de uso, com isso mantendo o
mesmo valor do passivo inicial de arrendamento.
Em 1º de janeiro de 2019, a Companhia reconheceu o ativo de direito de uso e
passivo de arrendamento ao valor presente de R$51.295.
A seguir segue demonstração dos efeitos da adoção inicial nos saldos iniciais de
balanço do Grupo:
Controladora

Consolidado

Saldos
apresentados
31/12/2018

Adoção
inicial
CPC 06 (R2)

Saldos
iniciais
ajustado
01/01/2019

Saldos
apresentados
31/12/2018

Adoção
inicial
CPC 06 (R2)

Saldos
iniciais
ajustado
01/01/2019

129.790
15.750
38.322
6.596
100.621

51.295
5.958
45.337
-

129.790
67.045
44.280
51.933
100.621

129.7921
15.748
38.322
6.596
100.621

51.295
5.958
45.337
-

129.7921
67.043
44.280
51.933
100.621

Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

A movimentação dos saldos da conta de ativo do direito de uso está apresentada na
nota explicativa nº 10 e os saldos que afetaram o resultado do período, bem como a
movimentação do passivo de arrendamentos de direito de uso estão demonstrados
na nota explicativa nº 15.
Informações adicionais
O Grupo, em plena conformidade com o CPC 06 (R2)/IFRS 16, na mensuração e na
remensuração de seu passivo de arrendamento e do direito de uso, procedeu ao uso
da técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a inflação futura projetada
nos fluxos a serem descontados, conforme vedação imposta pelo CPC 06 (R2) /
IFRS 16.
Em atendimento a orientação das áreas técnicas da CVM visando a fornecer
informações adicionais aos investidores do mercado brasileiro, são apresentados os
saldos comparativos do passivo de arrendamento, do direito de uso, da despesa
financeira e da despesa de depreciação do exercício social encerrado e do exercício
anterior considerando os fluxos de caixa com a projeção da inflação (“Nota
Explicativa”), conforme sugerido pelo Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 02/2019, em
31 de dezembro de 2019.
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7.894
5.150
(988)

46.840
49.200

Balanço patrimonial

8.116
5.285
(988)

48.103
50.633

Nota explicativa

-

Despesa de depreciação
Balanço patrimonial
Nota explicativa
7.894
8.116

5.150
5.285

49.200
50.633

46.840
48.103

Ano 1

7.831
7.902

4.752
4.758

42.222
43.788

39.009
39.769

Ano 2

6.398
6.657

4.296
4.464

38.874
40.492

32.610
35.307

Ano 3

6.398
6.841

3.740
3.988

33.398
35.682

26.212
29.804

Ano 4

6.395
7.047

3.130
3.428

26.902
29.518

19.817
23.615

Ano 5

6.056
6.878

2.467
2.775

20.238
22.791

13.761
17.449

Ano 6

4.844
5.502

1.948
2.247

15.178
17.549

9.495
12.912

Ano 7

3.875
4.401

1.539
1.820

11.383
13.512

6.551
8.909

Ano 8

3.100
3.521

1.216
1.474

8.537
10.404

4.520
6.582

Ano 9

2.480
2.817

960
1.165

6.402
8.011

4.499
4.863

Ano 10

1.984
2.253

758
943

4.801
6.168

3.104
3.593

Ano 11

1.587
1.802

599
764

3.600
4.749

2.162
2.658

Ano 12

A movimentação dos saldos da conta de ativo do direito de uso está apresentada na nota explicativa nº 8 e os saldos que afetaram o
resultado do período, bem como a movimentação do passivo de arrendamentos de direito de uso estão demonstrados na nota
explicativa nº 13.

-

51.323
52.904

Passivo de arrendamento
Balanço patrimonial
Nota explicativa

Despesa financeira
Balanço patrimonial
Nota explicativa

51.323
52.904

Ativo de arrendamento
Balanço patrimonial
Nota explicativa

Adoção
inicial

A tabela a seguir detalha as diferenças entre saldos de ativo, saldos de passivo, valores de depreciação, e juros, ano a ano, entre a
metodologia sugerida no Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 02/2019 e a adoção escolhida pelo Grupo, em plena conformidade com o
IFRS CPC 06 (R2). A tabela evidencia que ao final dos contratos de arrendamento ambas as formas de adoção apresentam efeito
nulo no Patrimônio Líquido do Grupo.

Resultado
Depreciação
Juros
Créditos de PIS e COFINS s/ aluguel

Balanço
Direito de uso
Arrendamento - direito de uso (passivo)

Track & Field CO S.A. e Controladas.
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ICPC 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre o Tratamento de Impostos sobre o Lucro
A nova interpretação entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019. O ICPC 22/
IFRIC 23 descreve como determinar a posição fiscal e contábil quando houver
incerteza sobre o tratamento do imposto de renda. A interpretação requer que o
Grupo:
x Determine se posições fiscais incertas são avaliadas separadamente ou como um
grupo.
x Avalie se é provável que a autoridade fiscal aceite a utilização de tratamento
fiscal incerto, ou proposta de utilização, por uma entidade nas suas declarações
de imposto de renda.
x Em caso positivo, o Grupo deve determinar sua posição fiscal e contábil em linha
com o tratamento fiscal utilizado ou a ser utilizado nas suas declarações de
imposto de renda.
x Em caso negativo, o Grupo deve refletir o efeito da incerteza na determinação da
sua posição contábil e fiscal utilizando o valor mais provável ou o método do
valor esperado.
O Grupo avaliou a nova interpretação e concluiu que não haverá qualquer impacto
em suas demonstrações financeiras.
3.7. Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas são
mensurados usando o real (R$), moeda do ambiente econômico no qual o Grupo
atua, eleita moeda funcional da Companhia da apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, exceto pela controlada no exterior The Track
& Field Store INC. que utiliza o dólar (USD) como moeda funcional.
3.8. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo
com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas. As estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua.
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.
As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um
risco que possam resultar em um ajuste material no próximo exercício financeiro
estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
x Notas explicativas nº 10 e nº 11 - vida útil e análise do valor recuperável
(“impairment”) do imobilizado e intangível.
x Nota explicativa nº 15 – definição da taxa de juros para cálculo do valor presente
de arrendamentos
x Nota explicativa nº 16 - provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.
x Nota explicativa nº 19 - imposto de renda e contribuição social diferidos.
4. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita
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O Grupo reconhece receita das principais fontes de receitas a seguir:
• Venda de produtos a consumidores finais das lojas próprias e “e-commerce” e de
produtos para franquias.
• Cobrança de “royalties” de franquias e ou licenciados.
• Vendas de inscrições e do recebimento de patrocínios dos eventos de corridas de
ruas e experiências esportivas.
A receita é mensurada com base na contraprestação que o Grupo espera receber em
um contrato com o cliente e exclui valores cobrados em nome de terceiros. O Grupo
reconhece receitas quando transfere o controle do produto ou serviço ao cliente.
Venda de mercadorias
Para vendas de produtos a consumidores finais das lojas próprias e no “e-commerce” e
de produtos para franquias, a receita é reconhecida quando o controle das mercadorias
é transferido, isto é, quando o cliente adquire as mercadorias no ponto de venda e/ou
quando recebe as mercadorias. O pagamento do preço da transação é devido
imediatamente no momento em que o cliente adquire as mercadorias.
No ponto de venda, uma obrigação de restituição e o correspondente ajuste da receita
são reconhecidos para os produtos devolvidos e/ou quando uma venda é cancelada.
Devoluções e cancelamento
O valor da receita é registrado líquido das devoluções e cancelamentos.
“Royalties” de franquia e licenciados
A receita é reconhecida com base nas vendas efetuadas pelos franqueados.
Eventos e patrocínios
A receita é reconhecida à medida que os serviços são prestados e os riscos e benefícios
correspondentes aos serviços são transferidos para os clientes.
b) Transações em moeda estrangeira
Transações em moedas estrangeiras são inicialmente reconhecidas pelo valor de
mercado das moedas correspondentes na data que a transação se qualifica para
reconhecimento. Ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras
são traduzidos para o real de acordo com a cotação do mercado nas datas dos
balanços. Diferenças oriundas no pagamento, na conversão de itens monetários são
reconhecidas no resultado financeiro.
c) Instrumentos financeiros
Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
O CPC 48/ IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/
IAS 39 para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele
elimina as antigas categorias do CPC 38/IAS 39 para ativos financeiros: mantidos até o
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.
A classificação dos ativos e passivos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é
geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e
em suas características de fluxos de caixa contratuais.
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Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é
classificado como mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros
resultados abrangentes (“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado (“VJR”).
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos
financeiros:
Ativos financeiros
mensurados a VJR

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao
valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou
receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros
mensurados a custo
amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente
ao custo amortizado utilizando o método dos juros
efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas
por redução ao valor recuperável. A receita de juros,
ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidas
no resultado. Qualquer ganho ou perda no
desreconhecimento é reconhecido também no
resultado.

Instrumentos patrimoniais
ao VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente
ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como
ganho no resultado a menos que os dividendos
representem claramente uma recuperação de parte
do custo do investimento. Outros resultados líquidos
são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados
para o resultado.

Sob o CPC 48/IFRS 9, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se
atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR:
x É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos
financeiros para receber fluxos de caixa contratuais.
x Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são
relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um ativo financeiro é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado a VJR:
x É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros.
x Seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são
apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Total ativos financeiros
Passivo
Fornecedores
Empréstimos
Aluguéis a pagar
Dividendos a pagar
Arrendamentos direito de uso a pagar
Total passivos financeiros

Nota
explicativa

Categoria

5
6

Custo amortizado
Custo amortizado

12
18
15

Custo
Custo
Custo
Custo
Custo

amortizado
amortizado
amortizado
amortizado
amortizado

Controladora
Valores
contábeis

Consolidado
Valores
contábeis

30.718
56.886
87.604

47.414
58.097
105.511

12.364
2.642
109.622
46.243
170.871

13.456
1.647
2.642
123.963
49.200
190.908
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d) Demonstração do valor adicionado
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e
sua distribuição durante determinado exercício, e é apresentada conforme requerido
pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras
consolidadas.
Tal demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros
contábeis que servem de base de preparação das demonstrações financeiras
consolidadas, registros complementares, e segundo as disposições contidas no
pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”).
e) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações de curto prazo com
prazos para resgate de até 90 dias da data da aplicação ou consideradas de liquidez
imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a
um insignificante risco de mudança de valor, e são registrados pelos valores de custo
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços.
Os investimentos temporários são representados substancialmente por Certificados de
Depósito Bancário - CDBs e são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos
rendimentos auferidos até a data de apresentação das demonstrações financeiras, que
não excedem o seu valor de realização.
f) Contas a receber e provisão para perdas esperadas de crédito
As contas a receber de clientes correspondem aos recebíveis pelas vendas de
mercadorias e prestação de serviços, e estão registradas aos valores nominais das
faturas e deduzidas da provisão para perdas esperadas de crédito. A perda esperada
de crédito é constituída com base em análise individual da carteira de clientes, com
base na experiência histórica de perdas baseadas na idade média de vencimento.
g) Estoques
Mensurados pelo custo de aquisição ou produção e outros custos incorridos em
trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso de estoques
manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais
de desenvolvimento com base na capacidade operacional normal.
Os estoques são valorizados ao custo médio ponderado e deduzidos das perdas
estimadas, quando aplicável.
h) Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
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, quando aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo
de ativos construídos pelas própria Companhia inclui o custo de materiais e mão de
obra direta, e quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição
necessária para que estes sejam capazes de operar da forma pretendida pela
Administração.
O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento
é capitalizado como parte daquele equipamento.
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Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da
venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na rubrica “Outras receitas
(despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado.
Custos subsequentes
São capitalizados apenas quando é provável que os benefícios econômicos
incorporados no componente fluirão para a Companhia e o seu custo possa ser medido
de forma confiável. Os custos de manutenção recorrente são reconhecidos no
resultado, quando incorridos.
Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis
para uso, ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a
construção é finalizada e o ativo está disponível para uso.
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil
estimada dos itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado. Ativos
arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o
prazo do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que a Companhia obterá a
propriedade do bem no fim do prazo de arrendamento. Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas dos itens significativos do ativo imobilizado para o exercício
corrente e o comparativo são as seguintes:
Vida útil - anos
Máquinas e equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Hardware
Benfeitorias em propriedade de terceiros
Veículos

10
10
10
5
(*)
5

A vida útil estimada dos bens do imobilizado são revisadas anualmente na data de
encerramento das demonstrações financeiras consolidadas. Quando aplicável, os
efeitos decorrentes de alterações na vida útil remanescente são registrados
prospectivamente.
(*) Conforme o prazo do contrato de locação.
Redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de
um ativo não será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso tais
evidências estejam presentes, é estimado o valor recuperável do ativo, sendo este o
maior valor entre: (i) seu valor justo menos os custos que seriam incorridos para
vendê-lo; e (ii) seu valor em uso. O valor de uso é equivalente aos fluxos de caixa
descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ativo. Quando o valor
residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, é reconhecida a redução
(provisão) do saldo contábil desse ativo (“impairment”).
i) Intangível
Representado pelo custo de aquisição de exploração de pontos comerciais e licenças de
uso de sistemas computadorizados (software).
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A vida útil estimada dos intangíveis são revisadas anualmente na data de
encerramento das demonstrações financeiras combinadas. Quando aplicável, os efeitos
decorrentes de alterações na vida útil remanescente são registrados prospectivamente.
j) Ajuste a valor presente
Os ativos e passivos monetários de curto prazo são analisados e ajustados ao valor
presente quando o efeito é considerado significativo em relação às demonstrações
financeiras consolidadas tomadas como um todo.
k) Provisões
Reconhecidas quando:
x A Companhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) como resultado de
eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
x O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensação
necessária para liquidar a obrigação presente na data do balanço, levando em
consideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação. São atualizadas até a
data de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas pelo montante
estimado das perdas prováveis, observada sua natureza e apoiada na opinião dos
assessores jurídicos.
l) Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros que são reconhecidas no resultado
pelo método de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem as despesas
bancárias que são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
m)Imposto de renda e contribuição social
Impostos correntes e diferidos
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente a R$240 (duzentos e quarenta mil reais) para imposto de renda e de 9%
sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a compensação de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
Para as controladas tributadas pelo lucro presumido são calculados com a taxa de
presunção de 32% e aplicadas as mesmas alíquotas de apuração do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos
correntes e diferidos, os quais são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e
qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias, prejuízos
fiscais e base negativa entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e base negativa quando elas forem realizadas, com
base nas leis que foram decretadas, ou substantivamente decretadas, até a data de
apresentação das demonstrações financeiras.
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Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de
compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles estejam relacionados a imposto
de renda lançado pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à
tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é
provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais
serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados na data de
apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e serão reduzidos na medida
em que sua realização não seja mais provável.
n) Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de cotas do exercício.
o) Segmentos operacionais
O segmento operacional é apresentado de modo consistente com relatórios internos
fornecidos para os principais tomadores de decisões (Diretoria, CEO e Conselho de
Administração) do Grupo, responsáveis pela alocação de recursos e pela avaliação de
desempenho do segmento operacional.
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2019
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras (*)
Total

Controladora
2018
2017

338
5.073
25.307
30.718

327
773
15.368
16.468

2019

216
384
12.738
13.338

Consolidado
2018
2017

339
5.091
41.984
47.414

327
776
15.367
16.470

222
661
15.185
16.068

(*) As aplicações financeiras são representadas por aplicações automáticas, renumeradas
à taxa de 100% do CDI (Certificado de depósito interfinanceiro), a depender do prazo
de aplicação.
6. CONTAS A RECEBER
2019

Controladora
2018
2017

2019

Consolidado
2018

(Reapresentado)

Operadoras de cartão
Contas a receber - franqueados
Total

39.965
16.921
56.886

39.678
16.282
55.960

33.616
16.057
49.673

40.079
25.081
65.160

2017

(Reapresentado)

39.678
16.282
55.960

33.628
17.349
50.977
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Os saldos a receber por idade de vencimento estão distribuídos conforme segue:
2019

Controladora
2018
2017

Consolidado
2018

2019

(Reapresentado)

A vencer:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
Acima de 180 dias
Total a vencer
Vencidos:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
Acima de 91 dias
Total vencidos
Total contas a receber

2017

(Reapresentado)

33.771
12.871
5.167
4.668
56.477

40.882
8.610
2.291
1.913
53.696

28.295
10.032
4.000
3.512
45.839

41.504
13.140
5.293
4.808
64.745

40.882
8.610
2.291
1.913
53.696

29.599
10.032
4.000
3.512
47.143

14
1
14
380
409

971
210
218
865
2.264

1.443
493
486
1.412
3.834

14
1
14
387
416

971
210
218
865
2.264

1.443
493
486
1.412
3.834

56.886

55.960

49.673

65.160

55.960

50.977

O atraso dos recebimentos está associado diretamente aos seus franqueados pelo não
pagamento das vendas de mercadorias, recebimento de “royalties”, entretanto o contrato
garante proteção ao franqueador que permite a cobrança de atrasos, suspensão de
fornecimento e a troca de franqueado.
Desta forma a Administração avaliou que não necessita de constituição de PCLD
(provisão) pois os valores são sempre renegociados com os franqueados e demonstramos
que ao longo dos anos anteriores houve tendência de redução de vencidos.
Anualmente as eventuais perdas serão tratadas para reavaliação da necessidade de
constituição de PCLD (provisão) considerando seu histórico, condições econômicas gerais
do setor e avaliação do curso atual e projeção futura em relação ao franqueado.
7. ESTOQUES
2019
Produtos acabados
Processo de produção
Matéria-prima
Importações em andamento
Provisão para perdas
Total

Controladora
2018
2017

2019

Consolidado
2018
2017

36.953 34.602 36.113 36.953 34.602 36.398
5.698 12.457
4.278
5.698 12.457
4.278
5.900
4.978
6.506
5.900
4.978
6.506
7.854
5.385
1.985
7.854
5.385
1.985
(1.249) (3.856) (1.869) (1.249) (3.856) (1.869)
55.156 53.566 47.013 55.156 53.566 47.298

A movimentação da provisão para perdas dos estoques está demonstrada a seguir:
2019
Saldo no início do exercício
Adição
Reversão
Saldo no fim do exercício

Controladora
2018
2017

2019

Consolidado
2018
2017

(3.856) (1.869) (2.212) (3.856) (1.869) (2.212)
- (1.987)
- (1.987)
343
2.607
343
2.607
(1.249) (3.856) (1.869) (1.249) (3.856) (1.869)

Os estoques são valorizados pelo custo médio ponderado e inclui parcela dos gastos gerais
de desenvolvimento com base na atividade operacional normal.
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A provisão para perdas dos estoques é realizada com base no histórico de perdas quando
na execução do inventário físico de lojas e centro de distribuição por área independente e
também é composta, principalmente, pelo volume de mercadorias em estoque
consideradas de baixo giro decorrente de troca de coleções.
Periodicamente são feitos bazares de vendas internos para redução do estoque de
mercadorias de baixo giro gerando posterior reversão contábil da provisão dos estoques.
Estas mercadorias são estocadas em armazém terceirizado e inventariada periodicamente
por área independente.
8. IMPOSTOS A RECUPERAR
Controladora
2019
2018 2017

Consolidado
2019
2018 2017

IRPJ e CSLL antecipados
ICMS
ISS
PIS e COFINS (*)
Total

1.342
524
26.965
28.831

29
437
875
1.341

1.345
48
717
2.110

1.393
524
89
26.965
28.971

29
437
875
1.341

1.345
48
717
2.110

Ativo circulante
Ativo não circulante

12.857
15.974

1.341
-

2.110
-

12.997
15.974

1.341
-

2.110
-

(*) Diante do trânsito em julgado, em julho de 2019, a Companhia obteve o direito de
excluir o ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, bem como de repetir
indébitos surgidos a tais títulos desde os 5 anos que antecederam a propositura do
feito.
A Companhia apresentou o pedido de habilitação do crédito no mês de fevereiro de 2020.
Após a apresentação do requerimento de habilitação, a Receita Federal terá o prazo de
30 dias para análise e posterior deferimento, permitindo que, apenas a partir de então, a
Companhia possa efetivar a compensação dos valores.
Não há saldos de PIS e COFINS a recuperar que contemplam créditos originados de outras
operações em 31 de dezembro de 2019 (R$875 em 31 de dezembro de 2018 e R$717 em
31 de dezembro de 2017.).
O montante de créditos tributários registrados no exercício totaliza R$26.965 (dos quais
R$17.724 corresponde ao valor do principal e R$9.224 a atualização monetária), conforme
descrito na nota explicativa nº 22.
A expectativa da realização dos créditos de PIS e COFINS é demonstrada a seguir:
Ano
2020
2021
Total

10.990
15.975
26.965
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Track & Field Franchising Ltda. (*)
The Track & Field Store, Inc. (**)

Track & Field Franchising Ltda.
The Track & Field Store, Inc.

241
1.381
27.973

100
100
100

99,98
100,00

8.005
580

Ativo
circulante

2

2

10.126
(731)

Resultado
líquido

2018

9
(5.757)
7.229

4
1

4
1

2
2

(91)

(91)
-

Resultado de
equivalência
patrimonial

10.125
(731)
9.394

Resultado de
equivalência
patrimonial

7.243
5.757

9
(5.757)
7.229
(1.486)

Valor do
investimento

-

(91)
-

Patrimônio Resultado
Valor do
líquido
líquido
investimento

Patrimônio
líquido

571
3.336
12.855

-

2019
Passivo
não
circulante

6.036
74

601
-

1.368
506

22.720
(2.694)

1.368
507
1.875

22.720
(2.696)
20.024

2017
Passivo
Resultado de
não
equivalência
Passivo
Patrimônio Resultado
Valor do
circulante circulante
Líquido
líquido
investimento patrimonial

99,98
100,00

272
4.430
22.611

16.773

Passivo
circulante

Ativo
circulante

611
628
14.722

15.862

Ativo
não
circulante

Participação
acionária - %

4
912

Ativo
circulante

100
100

Participação
acionária - %

Ativo - investimentos
Passivo - investimentos - passivo a descoberto

The Track & Field Store INC.
Track & Field Co Participações Ltda.
Retail Solutions Assessoria e
Consultoria de Merchandising Ltda.
Real Time Sports S.A.
Track & Field Franchising Ltda.

Participação
acionária %

Informações sobre investimentos em controladas

9. INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS
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A controlada Track & Field Franchising Ltda. (“Franchising”) teve seu período operacional consolidado pela Controladora até a data
de 30 de abril de 2018 pelo fato da cisão ocorrida em 1º de maio de 2018.

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Ajuste de conversão de moeda
Resultado de equivalência patrimonial
Aumento de capital
Aquisição de controladas
Reflexo da reapresentação das demonstrações
(nota explicativa nº 1.1)
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Resultado de equivalência patrimonial
Aumento de capital
Ajuste de conversão de moeda
Lucros recebidos
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Resultado de equivalência patrimonial
Aumento de capital
Ajuste de conversão de moeda
Lucros recebidos
Baixa por cisão

Abaixo movimentação do investimento:

1
1

4
7.212
7.229

-

Fratex
Confecç
ões

2
2
(91)
91
-

2.697
(2.696)
464
42
507
(731)
132
94
-

The Track &
Field Store

17

699
22.720
(22.051)
1.368
10.125
(11.475)
(18)

Track & Field
Franchising

9

9

-

Retail
Solutions

(5.757)

(5.757)

-

Real Time
Sports

30

7.212
1.486

2
2
(91)
91
(5.730)

3.396
20.024
464
42
(22.051)
1.875
9.394
132
94
(11.475)
(18)

Total

(**) A controlada The Track & Field Store, Inc. teve suas operações encerradas em 31 de janeiro de 2018 e segue apenas com despesas
administrativas no decorrer dos anos de 2018 e de 2019, visto aos procedimentos necessários para encerrar todas as operações
financeiras e administrativas.

(*)

Track & Field CO S.A. e Controladas.

Track & Field CO S.A. e Controladas.

10. IMOBILIZADO
Taxa média
anual de
depreciação %
Máquinas e equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Veículos
Telefonia
Adiantamento para aquisição
de imobilizado
Arrendamento - direito de uso aluguel
Total

Custo de
aquisição

2018

2017

Total

Total

1.542
5.986
2.701
2.229
7.649
205

(353)
(4.089)
(1.468)
(1.612)
(5.294)
(171)

1.189
1.897
1.233
617
2.355
34

121
2.032
1.291
450
3.305
56
54

105
2.199
1.349
419
3.739
102
74

51.771
72.083

(7.431)
(20.418)

44.340
51.665

1.383
8.692

7.987

10
10
10
20
(*)
20
20
(**)

Controladora
2019
Depreciação
acumulada
Total

(*)

Refere-se ao custo das obras em novos pontos de venda, e as reformas significativas nos já existentes,
depreciados pelo tempo de contrato de locação.

(**)

Direito de uso - implantação do IFRS 16 - CPC 06 (R2), depreciados conforme prazo adotado na
implementação da norma, vide nota explicativa nº 15.
Taxa média
anual de
depreciação %

Máquinas e equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Veículos
Telefonia
Adiantamento para aquisição
de imobilizado
Arrendamento - direito de uso aluguel
Total
(*)

Custo de
aquisição

Consolidado
2019
Depreciação
acumulada
Total

2018

2017

Total

Total

10
10
10
20
(*)
20
20

1.675
5.986
3.114
2.501
10.013
205

(359)
(4.089)
(1.492)
(1.653)
(5.490)
(170)

1.316
1.897
1.622
848
4.523
35

121
2.032
1.291
450
3.305
56
54

105
2.199
1.349
419
3.739
102
74

(**)

54.734
78.228

(7.894)
(21.147)

46.840
57.081

1.383
8.692

7.987

Refere-se ao custo das obras em novos pontos de venda, e as reformas significativas nos já existentes,
depreciados pelo tempo de contrato de locação.

(**) Direito de uso - implantação do IFRS 16 - CPC 06 (R2), depreciados conforme prazo adotado na
implementação da norma, vide nota explicativa nº 15.

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:
2019
Saldo inicial
Adições
Baixas
Depreciação
Aquisição de controlada
Saldo final

Controladora
2018
2017

8.692
52.923
(86)
(9.864)
51.665

7.987
3.237
(254)
(2.278)
8.692

2019

Consolidado
2018
2017

8.638
8.692
1.985 52.925
(457)
(86)
(2.179) (9.865)
5.415
7.987 57.081

7.987 10.951
3.237
1.984
(254) (2.563)
(2.278) (2.385)
8.692
7.987

A Administração da Companhia não identificou indicativo da necessidade de registro de
redução ao valor recuperável do ativo imobilizado.
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11. INTANGÍVEL

Custo de
aquisição
Pontos comerciais
Marcar e patentes
Software
Total

Controladora
2019
Amortização
acumulada Total

4.600
1.215
5.815

(4.215)
(688)
(4.903)

385
527
912

Custo de
aquisição

Consolidado
2019
Amortização
Total
acumulada

4.600
72
2.104
6.776

(4.215)
385
72
(688) 1.416
(4.903) 1.873

Pontos comerciais
Marcar e Patentes
Software
Total

2018

2017

Total

Total

721
95
816

882
75
369
1.326

2018

2017

Total

Total

721
95
816

882
75
369
1.326

A movimentação do intangível está demonstrada a seguir:
Controladora
2019 2018 2017
Saldo inicial
Adições
Baixas
Aquisição de controlada
Depreciação
Saldo final

Consolidado
2019 2018 2017

816 1.326 2.518
816 1.326 2.622
534
200
214
534
200
214
(266) (867)
(266) (971)
961
(439) (444) (539) (439) (444) (539)
912
816 1.326 1.873
816 1.326

12. FORNECEDORES
O saldo é constituído em quase sua totalidade por compra de matéria-prima e
mercadorias para revenda, com prazo médio de pagamento de 22 dias.
Controladora
2019
2018
2017
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Total



12.364
12.364

10.082
816
10.898

9.511
9.511

2019

Consolidado
2018
2017

13.456
13.456

10.082
816
10.898

9.592
9.592
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13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado
2019
2018 2017

Controladora
2019 2018 2017
Salários
Pró-labore
Bônus
FGTS
INSS
IRRF
Provisão de férias
Outras
Total

2.734
63
1.508
389
1.483
614
3.066
11
9.868

2.175
1.322
316
1.239
269
2.429
107
7.857

1.945
3
682
289
1.012
330
2.624
13
6.898

2.149
1.086
3.145
426
1.954
614
3.559
12
12.945

2.175
1.322
316
1.239
269
2.429
107
7.857

1.945
5
682
289
1.012
330
2.623
16
6.902

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2019

ICMS
PIS
COFINS
IRPJ e CSLL (*)
Outras
Total

Controladora
2018
2017

8.472
642
3.150
10.420
83
22.767

7.490
500
2.326
2.191
160
12.667

5.993
410
1.894
4.017
31
12.345

2019

Consolidado
2018

(Reapresentado)

(Reapresentado)

8.472
748
3.641
13.548
557
26.966

7.490
500
2.326
2.191
160
12.667

2017

5.993
427
1.970
4.863
43
13.296

(*) O saldo de IRPJ e CSLL inclui o efeito de R$9.168 decorrente da tributação do registro
de crédito de PIS e COFINS sobre a exclusão do ICMS de sua base de cálculo,
conforme descrito na nota explicativa nº 8.
15. ARRENDAMENTOS DIREITO DE USO A PAGAR
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía 36 contratos de locação firmados com
terceiros, sendo 34 referentes a lojas, 1 referente ao centro de distribuição e 1 referente
ao centro administrativo. A Administração do Grupo Track & Field analisou esses contratos
e concluiu que se enquadram na classificação de arrendamento mercantil operacional, e o
Grupo Track & Field possuía 39 contratos de locação firmados com terceiros, sendo
35 referentes a lojas, 1 referente ao centro de distribuição e 3 referentes ao centro
administrativo. A Administração do Grupo Track & Field analisou esses contratos e
concluiu que se enquadram na classificação de arrendamento mercantil operacional.
Os contratos de locação de lojas, em sua maioria, preveem uma despesa de aluguel
variável, incidente sobre as vendas, ou um valor mínimo atualizado anualmente por
diversos índices representativos da inflação, com prazos de duração média de cinco anos,
sujeitos à renovação.
Os compromissos futuros oriundos dos contratos vigentes, considerando a parcela fixa a
valores de 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir. Os saldos
demonstrados em 31 de dezembro de 2019, correspondem a implementação do
CPC 06 (R2) - IFRS 16, contratos de arrendamento de direito de uso, imóveis na sua
totalidade:
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Os saldos e a movimentação dos passivos de direito de uso no período são:
Controladora
Saldo em 1º de janeiro de 2019
Adições
Encargos financeiros apropriados
Amortizações de principal e juros
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Consolidado

51.295
477
4.916
(10.445)
46.243

51.323
3.411
5.150
(10.684)
49.200

5.758
40.485
46.243

6.317
42.883
49.200

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

O cronograma de pagamentos dos saldos de arrendamentos está demonstrado a seguir:
31/12/2019
Controladora Consolidado
Até 1 ano
De 2 a 3 anos
De 4 a 5 anos
De 6 a 7 anos
Acima de 7 anos
Total

5.758
12.429
12.349
9.687
6.019
46.243

6.317
13.841
13.336
9.687
6.019
49.200

Os aluguéis variáveis, de contratos de curto prazo ou de baixo valor que não foram
reconhecidos como direito de uso do período estão registrados na rubrica “Aluguéis e
condomínios” totalizam R$7.415, controladora e consolidado, conforme nota explicativa
nº 21.
A movimentação das contas de resultado do período para os arrendamentos de direito de
uso é:
31/12/2019
Controladora Consolidado
Despesas com Depreciação do ativo
Despesas com Encargos financeiros apropriados
Total das Despesas

7.431
4.916
12.347

7.894
5.150
13.044

16. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS E
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Controladora
Trabalhistas
Tributários
Provisão
Saldo em 31 de dezembro
Adições
Saldo em 31 de dezembro
Adições
Reversões Cisão
Saldo em 31 de dezembro
Adições
Atualização monetária
Reversões
Aquisição controladas
Saldo em 31 de dezembro

de 2016
de 2017

de 2018

de 2019

2.123
2.418
4.541
1.242
5.783
1.332
(204)
6.911

611
58
669
45
714
44
758

Total

2.734
2.476
5.210
1.287
6.497
1.376
(204)
7.669

Consolidado
Trabalhistas (a) Tributários (b)
Total

2.593
2.547
5.140
1.257
(614)
5.783
1.331
(204)
3.312
10.222

611
4.222
4.833
683
(4.802)
714
44
1.503
9.051
11.312

3.204
6.769
9.973
1.940
(5.416)
6.497
1.376
1.503
(204)
12.363
21.534
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A Companhia efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos em processos cíveis,
trabalhistas e tributários que surgem no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é
efetuada com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada
processo, incluindo a opinião dos assessores jurídicos do grupo. Suportada por esse
processo de avaliação, a Administração constituiu provisão em montante considerado
suficiente para cobrir as perdas prováveis no desfecho das ações em curso, como segue:
(a) Reclamações trabalhistas
Reclamações trabalhistas decorrentes das operações habituais da Companhia e de
suas controladas, correspondem a ações trabalhistas relacionadas, em grande parte,
a pedidos de pagamentos de horas extras e seus reflexos, equiparação salarial, férias
e abono pecuniário, descanso semanal remunerado, verbas rescisórias, 13º salário e
banco de horas.
(b) Processos tributários
Trata-se de um processo administrativo, consubstanciado em auto de infração, por
meio do qual a autoridade fiscal inicialmente visava à cobrança de multa
regulamentar prevista no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.218/91, aplicada em
decorrência da alegada entrega de arquivos magnéticos em formatação divergente
daquela prevista em norma legal.
A TF Franchising discute juridicamente o afastamento da cobrança do Imposto sobre
Serviço - ISS sobre atividades de franquia, sob a alegação da inconstitucionalidade do
item 17.08 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/03 e do artigo 17.08 da
Lei Municipal nº 13.071/03. Como parte do processo, os valores devidos (R$7.867 em
31 de dezembro de 2019) são provisionados e estão sendo depositados judicialmente.
Processos com risco de perda possível
Em 31 de dezembro de 2019, a Administração da Companhia não considerou
necessária a constituição de provisão para eventual perda sobre processos judiciais
na esfera trabalhista em andamento, no valor total de R$903 (R$2.134 em 2018 e
R$1.724 em 2017), para os quais, na avaliação de seus assessores jurídicos, a
probabilidade de perda é possível.
Controladora
Trabalhistas Tributários
Depósitos judiciais
Saldo em 31 de dezembro
Adições
Resgates
Saldo em 31 de dezembro
Adições
Resgates
Baixa por cisão
Saldo em 31 de dezembro
Adições
Resgates
Atualização monetária
Reorganização societária
Saldo em 31 de dezembro



de 2016

de 2017

de 2018

de 2019

292
1.205
(448)
1.049
691
(184)
1.556
374
(234)
1.696
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Total

292
1.205
(448)
1.049
691
(184)
1.556
374
(234)
1.696

Trabalhistas

433
1.177
(447)
1.163
691
(184)
(114)
1.556
374
(234)
37
1.733

Consolidado
Tributários

2.585
1.339
3.924
647
(4.571)
1.503
7.868
9.371

Total

3.018
2.516
(447)
5.087
1.338
(184)
(4.685)
1.556
374
(234)
1.503
7.905
11.104
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17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o capital subscrito e integralizado é composto
como segue:
Acionistas
Frederico Wagner
Ricardo Rosset
Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo
Ana Claudia Ferreira de Moura
Total

Cotas

R$

%

137.072
137.072
137.072
4.155
415.371

137
137
137
4
415

33
33
33
1
100

b) Outros resultados abrangentes
O valor em 2019 R$1.867 (R$1.865 em 2018 e R$1.771 em 2017) refere-se ganho de
variação cambial acumulado da conversão das demonstrações financeiras da
controlada The Track & Field Store INC.
c) Distribuição de lucros
Conforme o contrato social, os lucros de cada exercício poderão ser integralmente
distribuídos ou mantidos na rubrica “Lucros retidos”. Em 2019, a Companhia aprovou a
distribuição de lucros no valor de R$110.396 (R$11.724 em 2018 e R$10.806 em
2017).
No ano de 2019, os valores pagos de dividendos correspondem a R$1.023 (R$11.723
em 2018 e R$11.138 em 2017), e o saldo a pagar de R$109.622 será liquidado até
outubro de 2020.
d) Reserva para plano de opção de compra de ações
A Companhia possui um Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”), para
determinado executivo (“Participantes”), elegível a participar do plano de opção de
compra de ações de emissão da Companhia (“Opção”), concedendo a ele a
possibilidade de investir e se tornar sócio da Companhia.
O preço de exercício fixado não possui atualização pela inflação, possui período de
aquisição de direito (“vesting period”) de 36 meses a partir da data da outorga e não
possui carência para negociação após exercício das Opções. O exercício das Opções
poderá ser antecipado integralmente em caso de ocorrência de um “Evento de
Liquidez”.
As Opções serão exercidas por meio da emissão de novas ações e/ou pela alienação de
ações em tesouraria detidas pela Companhia, conforme Opção a ser tomada pelo
Conselho de Administração quando do exercício.
Enquanto não forem exercidas e convertidas em ações, as Opções não farão jus a
dividendos ou juros sobre o capital próprio, nem outro direito patrimonial ou político.
O valor justo para os Planos de Opção de Compra de Ações foi calculado na data de
outorga do plano com base no método “Black and Scholes”. Os dados utilizados na
precificação das opções foram como segue:
x Período de “vesting” = 36 meses.
x Preço de exercício - R$4.500.
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x Quantidade de ações no plano – 1% das ações
x Taxa de juros livres de risco - 9,32%.
Os efeitos foram refletidos nas despesas operacionais, no resultado, e na rubrica
“Reservas de lucros”, no patrimônio líquido, nos montantes de R$1.202 em 2019
(R$601 em 2018).
18. PARTES RELACIONADAS
a) Remuneração da Administração
A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria
Executiva. A remuneração desses administradores totalizou R$3.539 no exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 (R$2.094 em 2018), a qual é considerada benefício de
curto prazo. A Companhia não concedeu outros benefícios aos seus administradores
em 2019 e 2018.
b) Saldo com partes relacionadas
2019
Passivo
A pagar aos Sócios
Partes relacionadas
A pagar aquisição da
participação não controladora
Total

Controladora
2018

2017

2019

Consolidado
2018

2017

109.622
2.994

249
1.774

209
-

123.963
-

249
1.774

209
-

3.643
116.259

2.023

209

3.643
127.606

2.023

209

Na controladora, no valor a pagar aos sócios contempla valor de dividendos a pagar de
R$109.622. Valor a pagar a partes relacionadas se refere a “royalties” a pagar no valor
de R$938 e outros reembolsos de gastos R$157. No consolidado o valor a pagar aos
sócios corresponde aos dividendos, conforme ata de 20 de dezembro de 2019,
decidiram aprovar a distribuição de dividendos.
Com a reorganização societária, nota explicativa nº 17-d, no consolidado do Grupo tem
em 31 de dezembro de 2019 o saldo a pagar de R$3.643 para os vendedores.
2019
Controladora Consolidado
Saldo anterior
Dividendos do período
Aquisição de participação não controladora
Dividendos pagos
Saldo a pagar
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249
110.396
(1.023)
109.622

249
110.397
14.341
(1.024)
123.963
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19. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
2019

Controladora
2018

2017

Consolidado
2018

2019

2017

(Reapresentado) (Reapresentado)

Lucro antes do imposto de
renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição
social às alíquotas nominais - 34%
Ajuste para obtenção da alíquota efetiva:
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado da tributação
pelo lucro presumido de controlada
Adições / exclusões permanente e outros

36.240

27.253

42.597

36.240

28.697

45.817

(12.321)

(9.266)

(14.483)

(12.321)

(9.757)

(15.578)

(31)

3.194

6.808

-

-

-

1.444
466

3.219
322

(445)

(331)

(1.142)

(476)

Despesas de imposto de
renda e contribuição social

(12.797)

(6.403)

(8.817)

(12.797)

(7.847)

(12.037)

Correntes
Diferidos
Total

(12.987)
190
(12.797)

(8.130)
1.727
(6.403)

(9.463)
646
(8.817)

(12.987)
190
(12.797)

(9.547)
1.727
(7.847)

(12.683)
646
(12.037)

Alíquota efetiva

35,31%

23,49%

20,70%

35,31%

27,34%

26,27%

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
Abaixo impostos diferidos sobre as diferenças temporárias:
Controladora e Consolidado
2019
2018
2017

Provisão para perdas dos estoques
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Arrendamento mercantil
Provisão uso da marca
Total

(Reapresentado)

(Reapresentado)

425
2.607
647
646
4.325

1.312
2.732
640
4.684

635
2.200
2.835

c) Realização esperada de imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos, em
31 de dezembro de 2019



Ano

R$

2020
2021
2022
2023
2024
Total

955
659
1.201
860
650
4.325
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20. RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS
Essa posição consolidada contempla a receita de venda para o consumidor final (origem
em lojas próprias e “e-commerce”), venda de mercadorias para os franqueados,
“royalties” sobre as vendas realizadas pelos franqueados, eventos e os respectivos
impostos incidentes.

Receita bruta de mercadorias
Receita bruta de serviços
Deduções da receita bruta:
ICMS
COFINS
PIS
ISS
Devoluções de
vendas/ trocas
Total

2019

Controladora
2018

2017

315.587

279.638

255.760

2019
(Reapresentado)

Consolidado
2018
(Reapresentado)

315.587

279.710
8.987

2017

258.917
29.496

(46.139)
(18.210)
(3.954)
-

(41.331)
(19.275)
(305)
-

(37.834)
(17.585)
(1.820)
-

(46.139)
(18.210)
(3.954)
-

(41.331)
(19.658)
(388)
(638)

(37.834)
(18.467)
(2.012)
(1.470)

(29.172)
218.112

(25.392)
193.335

(23.586)
174.935

(29.172)
218.112

(25.394)
201.288

(23.585)
205.045

21. DESPESAS POR NATUREZA
A Companhia apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das
despesas com base na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas
reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:
Controladora
2018

2019

2017

2019

Consolidado
2018

2017

Custo de aquisição de insumos, matérias-primas e produtos para revenda
Pessoal
Fretes
Despesas de marketing/vendas
Serviços profissionais contratados
Aluguéis e condomínios
Comissão sobre cartões
Energia, água e telefone
Impostos e taxas
Depreciação e amortização
Outras despesas por natureza
Total

(101.858)
(42.747)
(2.314)
(6.939)
(12.322)
(7.415)
(3.709)
(1.148)
(88)
(10.255)
(16.367)
(205.162)

(85.754)
(34.577)
(1.788)
(4.141)
(11.801)
(16.551)
(3.160)
(1.100)
(56)
(2.677)
(10.751)
(172.356)

(76.508)
(33.609)
(1.196)
(2.607)
(6.266)
(16.707)
(3.081)
(1.200)
(81)
(2.668)
(3.986)
(147.909)

(101.858)
(42.747)
(2.314)
(6.939)
(12.380)
(7.415)
(3.709)
(1.149)
(90)
(10.255)
(16.392)
(205.248)

(85.930)
(34.653)
(1.814)
(4.149)
(12.000)
(16.793)
(3.160)
(1.104)
(400)
(2.677)
(6.978)
(169.658)

(78.443)
(34.561)
(1.242)
(2.611)
(7.136)
(18.528)
(3.081)
(1.281)
(783)
(2.873)
(4.077)
(154.616)

Classificadas como:
Custo das mercadorias vendidas e dos
serviços prestados
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Total

(101.858)
(66.741)
(36.563)
(205.162)

(85.754)
(52.771)
(33.831)
(172.356)

(76.508)
(50.924)
(20.477)
(147.909)

(101.858)
(66.741)
(36.649)
(205.248)

(85.930)
(53.119)
(30.609)
(169.658)

(78.443)
(54.054)
(22.119)
(154.616)

22. INFORMAÇÕES SOBRE OS SEGMENTOS
A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como varejo, o qual
abrange o desenvolvimento e comercialização de artigos de vestuário, acessórios e
experiências esportivas voltadas o reforço do posicionamento da marca e aumento do
fluxo de clientes para as lojas. A Companhia está organizada, e tem o seu desempenho
avaliado, como uma única unidade de negócios para fins operacionais, comerciais,
gerenciais e administrativos. Essa visão está sustentada nos seguintes fatores:
• Não há divisões em sua estrutura para gerenciamento das diferentes linhas de
produtos, mercados ou canais de venda.
• As áreas de desenvolvimento operam para todas as suas linhas de produtos e canais de
venda.
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• As decisões estratégicas da Companhia estão embasadas em estudos que demonstram
oportunidades de mercado e não apenas no desempenho por produto ou canal.
Para fins gerenciais a Administração acompanha a receita bruta consolidada por canal de
venda, conforme demonstrado a seguir:
2019
Receita bruta
Varejo - rede própria
Mercadorias para franquias
“Royalties”
Outras
Total da receita bruta
Impostos e devoluções
Total da receita líquida

Controladora
2018

233.245
80.017
2.325
315.587
(97.475)
218.112

211.833
66.064
1.741
279.638
(86.303)
193.335

2017

197.408
57.033
1.319
255.760
(80.825)
174.935

2019

Consolidado
2018

233.245
80.017
2.325
315.587
(97.475)
218.112

211.833
66.064
8.987
1.813
288.697
(87.409)
201.288

2017

197.318
57.033
29.496
4.566
288.413
(83.368)
205.045

23. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
2019
Provisão para riscos cíveis,
trabalhistas e tributários
Perda de crédito não realizado
Outros créditos tributários
Reversão (Provisão) de perdas
com estoque
Baixa de bens do ativo imobilizado
Créditos de PIS e COFINS (*)
Plano de opções
Outras receitas
Total

Controladora
2018
2017

Consolidado
2018
2017

2019

(1.127)
(38)
468

(1.243)
(443)
249

(2.418)
(2.198)
280

(1.127)
(38)
468

(1.257)
(443)
247

(2.550)
(2.198)
280

2.607
106
17.741
(1.202)
119
18.674

(1.987)
(92)
(601)
201
(3.916)

343
(195)
353
(3.835)

2.607
106
17.741
(1.202)
119
18.674

(1.987)
(92)
(601)
244
(3.889)

343
(195)
353
(3.967)

(*) O valor de crédito de PIS e COFINS registado no ano de 2019, refere-se a anos anteriores,
conforme nota explicativa nº 8.

24. RECEITAS FINANCEIRAS
2019
Rendimento
de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Juros Ativos
Atualização monetária (*)
Outras receitas financeiras
Total

Controladora
2018
2017

671
157
139
9.248
6
10.221

1.045
5
118
82
1.250

612
62
218
156
1
1.049

2019

Consolidado
2018
2017

671
157
139
9.248
6
10.221

1.212
5
135
82
1.434

691
62
268
156
1
1.178

(*) Em atualização monetária, o valor de R$1.503 refere-se à atualização monetária dos
depósitos judiciais, conforme notaexplicativa nº 14, e o valor de R$9.241 refere-se à
atualização de crédito tributário de PIS e COFINS, conforme nota explicativa nº 8.
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25. DESPESAS FINANCEIRAS
2019
Tarifas bancárias
Juros sobre arrendamento direito de uso
Juros e multas
Desconto concedido
Outras despesas financeiras
Total

Controladora
2018
2017

(218)
(4.917)
(79)
(295)
(5)
(5.514)

(163)

(128)

2019

Consolidado
2018
2017

(223)

- (4.917)
(154) (1.389)
(78)
(133)
(41)
(295)
(4)
(109)
(6)
(454) (1.667) (5.519)

(188)

(283)

(153) (1.388)
(133)
(42)
(4)
(110)
(478) (1.823)

26. LUCRO POR AÇÃO
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro líquido disponível aos detentores de
ações e a média ponderada das ações em circulação utilizada para calcular o lucro básico e
diluído. A Companhia não possui transações que afetem a diluição do lucro.
2019
Lucro líquido do exercício
Denominador básico (em milhares de ações/cotas):
Quantidade de ações vide nota explicativa nº 29
Quantidade total de ações
Lucro por ação/cota - básico e diluído (em R$)

2018

2017

23.443

20.850

33.780

929.526
929.526

929.526
929.526

929.526
929.526

0,0522

0,02243

0,03634

27. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Categorias de instrumentos financeiros
Controladora
Nota
explicativa
Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes
de caixa
Contas a receber

2019

2018

2017

5
6

30.718
56.886
87.604

16.468
55.960
72.428

13.338
49.673
63.011

12

12.364

10.898

18

6.637
2.642
46.243
109.622
177.508

Total dos ativos financeiros
Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos
Partes relacionadas
Aluguéis a pagar
Arrendamento
direito de uso a pagar
Dividendos a pagar
Total passivos financeiros



Consolidado

15
18
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2019

2018

2017

47.414
65.160
112.574

16.470
55.960
72.430

16.068
50.977
67.045

9.511

13.456

10.898

9.592

5
1.774
2.454

1
2.176

1.647
3.643
2.642

5
1.774
2.454

1
2.176

249
15.380

209
11.897

49.200
123.963
194.551

249
15.380

209
11.978

Track & Field CO S.A. e Controladas.

b) Riscos financeiros
As atividades da Companhia estão sujeitas a riscos de financeiros: de crédito e
liquidez. Entretanto, para assegurar que se tenha caixa suficiente para atendimento
das necessidades operacionais, a Administração monitora as previsões contínuas das
exigências de liquidez.
c) Gestão do risco de taxa de câmbio
Fornecedores estrangeiros
A Companhia e suas controladas importam de fornecedores estrangeiros mercadorias,
matérias-primas e insumos para desenvolvimento e comercialização. Essas compras
são substancialmente denominadas em dólares americanos e não estão expostas a
variação do câmbio, pois o pagamento é 90% antecipado e o restante liquidado no
prazo de até 10 dias da entrada da mercadoria no centro de distribuição.
Os principais grupos de contas atrelados à moeda estrangeira estão relacionados a
seguir:
2019
Passivo:
Fornecedores
Exposição cambial, líquida

2018

-

2017

816
816

-

d) Análise de sensibilidade
Risco de câmbio
O risco cambial da Companhia provém, da importação de mercadorias para revenda.
Para as operações em moeda estrangeira relacionadas com o seu ciclo operacional, a
Companhia não adota mecanismos de proteção a possíveis variações cambiais
considerando: (a) baixo volume de importação, em que uma maxi valorização do dólar
norte-americano significaria uma redução das margens desses mercadorias,
(b) irrelevância de valores a pagar para fornecedores estrangeiros, já que 90% do
volume de mercadorias importadas são pagos com antecedência a embarcação dos
mesmos e 10% deles são pagos até 10 dias após o recebimento da mercadoria.
Risco de taxa de juros
A Companhia possui risco de variação de taxa de juros em operações de empréstimos
com instituições financeiras. A Companhia não adota mecanismos de proteção devido
ao baixo nível de endividamento.
e) Gestão de risco de crédito
As vendas das lojas são efetuadas para um grande número de clientes e quase na sua
totalidade por cartões de crédito, débito e em espécie, sendo o risco de crédito
minimizado.
As vendas on-line são efetuadas no site da empresa, onde 76% é o recebimento por
cartão de crédito, e 21% é por boleto bancário, que a venda somente é concretizada
após a comprovação da liquidação.
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A Companhia possui concentração de vendas em x franqueados que correspondem a
33% das vendas em 2019, 29% em 2018 e 28% em 2017. As vendas para
franqueados são suportadas através de contratos, pedidos de compra e outros
instrumentos legais que venham a ser necessários e desta forma existe uma proteção
sobre as operações que podem até gerar incorporação das operações do franqueado.
A Companhia adota critério formal para aceite e contratação de franqueados dos quais
são exigidas avaliações rigorosas das condições sócio econômicas, capacidade de
gestão do negócio e potencial de atendimento a marca, visando prevenir perdas por
inadimplência e que comprometa o negócio.
f) Gestão de risco de liquidez
A gestão prudente do risco de liquidez implica manter disponibilidades de captação por
meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de
mercado. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez
da Companhia e de suas controladas para assegurar que haja caixa suficiente para
atender às necessidades operacionais.
Na tabela a seguir, o saldo de fornecedores apresenta giro em até 45 dias, prazo
médio de pagamento, e o saldo de empréstimos e financiamentos até 1 ano, por se
tratar de valores de financiamento de capital de giro - conta garantida:

Operação
Fornecedores
Aluguéis a pagar
Partes
relacionadas
Dividendos a
pagar
Arrendamento a
pagar

Operação
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos
Aluguéis a pagar
Partes
relacionadas
Dividendos a
pagar
Arrendamento a
pagar

Saldo Contabil

Fluxo de Caixa
Contratual

12.364
2.642

12.364
2.642

Até
1 ano

Até
2 anos

Controladora
Até
Até
3 anos
4 anos

Até
5 anos

Acima
de 5 anos

12.364
2.642

-

-

-

-

-

6.637

6.637

6.637

-

-

-

-

-

109.622

109.622

109.622

-

-

-

-

-

46.243

67.179

10.171

8.524

8.524

8.524

8.437

22.999

Saldo Contabil

Fluxo de Caixa
Contratual

Consolidado
Até
Até
3 anos
4 anos

Até
5 anos

13.456

13.456

13.456

-

-

-

-

1.647
2.642

1.647
2.642

1.647
2.642

-

-

-

-

-

3.643

3.643

3.643

-

-

-

-

-

123.963

123.963

123.963

-

-

-

-

-

49.200

70.803

10.980

9.332

9.332

9.328

8.832

22.999

Até
1 ano

Até
2 anos

Acima
de 5 anos
-

g) Valor justo dos instrumentos financeiros
A Companhia utiliza, quando aplicável, o pronunciamento técnico CPC 40 - IFRS 7
Instrumentos Financeiros: Evidenciação para instrumentos financeiros mensurados no
balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer a divulgação das mensurações do
valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:
x Informações de Nível 1: são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos
para ativos ou passivos idênticos aos quais a Companhia pode ter acesso na data de
mensuração.
x Informações de Nível 2: são informações, que não os preços cotados incluídos no
Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente.
x Informações de Nível 3: são informações não observáveis para o ativo ou passivo.
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A Companhia não possui instrumento financeiro a valor justo.
28. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a
concentração de riscos e sua relevância, levando em consideração a natureza de sua
atividade e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura de seguros, em
valores, em 31 de dezembro de 2019, é assim demonstrada:
Itens

Tipo de cobertura

Prédios, móveis, maquinismos, utensílios
e estoque de matérias-primas e produtos acabados

Danos materiais e
lucros cessantes
Máquinas e
equipamentos

Impressora têxtil

Vencimento

Importância segurada

Mar/20

81.937

Out/20

1.412

29. EVENTOS SUBSEQUENTES
Eventos Societários
Em 27 de fevereiro de 2020, os sócios deliberaram pela alienação à Companhia o total de
24.922 cotas, equivalentes a 6% do seu capital social total, para manutenção em
tesouraria e posterior execução do plano de incentivo de longo prazo.
Na mesma data, em preparação para a abertura de capital, foram aprovados: (i) a
transformação do tipo societário da Companhia, de sociedade limitada em sociedade
anônima, sob a denominação de Track & Field Co S.A.; (ii) a conversão das cotas em
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, na proporção de uma cota para uma
ação ordinária; (iii) o desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da
Companhia, passando de 415.371 ações ordinárias para 1.400.000.000 de ações
ordinárias; e (iv) o capital autorizado até o limite de 1.600.000.000 de novas ações
ordinárias ou preferenciais. E, alteração da razão social da TF Co Participações Ltda para
Fratex Confecções Ltda.
Em complementação às medidas supra referidas, a Companhia reestruturou sua
governança com a criação do conselho de administração, reformulação da diretoria
executiva, com a criação de cargos de diretores estatutários com atribuições específicas,
além da criação de comitês estatutários como o Comitê de Auditoria Estatutário e o
Comitê de Estratégia e Inovação.
Em 13 de agosto de 2020, o Conselho de Administração da Companhia deliberou pela
homologação da conversão voluntária de 522.748.625 ações ordinárias de emissão da
Companhia em 52.274.864 ações preferenciais, à razão de 1 (uma) ação preferencial para
cada 10 ações ordinárias. Desta forma, o capital social da Companhia ficou dividido em
929.526.239 ações, sendo 877.251.375 ações ordinárias e 52.274.864 ações
preferenciais.
Adicionalmente, em 13 de agosto de 2020 foi também aprovado, em Assembleia Geral
Extraordinária, o aditamento e a consolidação do Plano de Opção de Ações da Companhia,
para ajustar os termos e condições das opções outorgadas ao Diretor-Presidente em julho
de 2018 à nova estrutura acionária da Companhia, de forma que as opções passaram a
ter por objeto 1.400.000 ações preferenciais (equivalentes a 1,00% do valor econômico
da Companhia), mantido o cronograma de aquisição do direito de exercício (vesting) e o
preço de exercício de R$4.500 para a totalidade das opções. Foi também acordada a
forma de liquidação das opções, que serão consideradas automaticamente exercidas
quando da liquidação do IPO da Companhia. A liquidação do exercício das opções será
feita mediante entrega de ações mantidas em tesouraria.
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Por fim, na mesma Assembleia Geral Extraordinária, foi também aprovado o Programa de
Ações Restritas da Companhia, que estabelece as condições gerais do incentivo de longo
prazo a ser outorgado aos administradores e empregados elegíveis da Companhia e de
suas controladas, com o objetivo de atraí-los, motivá-los e retê-los, bem como alinhar
seus interesses aos interesses da Companhia e de seus acionistas.
COVID-19
Em virtude da declaração de pandemia relacionada à COVID-19, o fechamento temporário
de todas lojas físicas entre 15 de março e meados de maio de 2020, a depender da região
e respectivos decretos. Entretanto, durante este período, a Companhia passou a explorar
suas atividades no e-commerce, demonstrando a aceleração da transformação digital.
Utilizando-se de novos canais, como o aplicativo do Whatsapp para promover uma
integração de on e offline, foi possível levar as vitrines das lojas aos clientes de forma ágil
e inovadora. Através de maior interação com os clientes, todos os vendedores das lojas
passaram a ser considerados ativos digitais, continuando as vendas dos produtos durante
a quarentena.
Medidas de Apoio ao Consumidor foram direcionadas. Com mais de 250 treinadores do
Brasil cadastrados, desenvolvemos um hub de aulas online por meio da Campanha
“Continue em Movimento”, oferecendo aulas gratuitas diárias de diversas modalidades,
trazendo a proposta de plataforma de wellness para as casas de nossos clientes. Com uma
média de 118 participantes por aula, foram realizadas mais de 300 aulas para mais de 50
mil participantes inscritos entre 26 de março e 18 de junho de 2020.
Destacamos que até 30 de junho de 2020 nenhuma loja foi encerrada definitivamente por
conta da pandemia do COVID-19 e, mesmo com o fechamento temporário das lojas
físicas, a utilização dos canais digitais através da omnicanalidade permitiu que o ecommerce crescesse vertiginosamente, tendo vendido de janeiro a maio/20 mais do que o
ano inteiro de 2019. O e-commerce representou aproximadamente 16,0 % do sell out no
período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, comparado a 3,3% no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, sendo o restante do sell out
representado pelas vendas em lojas físicas. Aproveitamos a necessidade apresentada para
alavancar o projeto de omicanalidade incentivando, a utilização dos canais digitais para a
comunicação e relacionamento com os clientes.
Entretanto, em função da imprevisibilidade de retomada, a Companhia através de um
comitê de gestão de crise adotou um perfil conservador para alocação do seu capital, a
fim de preservar sua liquidez no curto prazo e garantir que estará fortalecida para o ciclo
de crescimento de longo prazo e portanto, adotou as seguintes medidas:
x Adoção de trabalho remoto, redução de contingente no Centro de Distribuição e
fechamento das lojas obedecendo aos protocolos estabelecidos pelas autoridades
públicas competentes.
x Implementação de medidas de fortalecimento do Caixa, tomada de dívida no valor de
R$30 milhões com o Banco Itaú com juros de 0,61%a.m e prazo de 24 meses,
renegociação com fornecedores e prestadores de serviços para postergação de
pagamentos, negociações com locadores e empreendedores de shoppings adequando
os pagamentos de aluguel, condomínio e fundo de promoção. Planos de redução de
despesas, revisão do plano de investimentos no ano de 2020, revisão do volume de
compras, antecipação de 100% da carteira de recebíveis de cartões de crédito, adesão
às medidas de assistência governamental como postergação do recolhimento do PIS e
COFINS e Contribuição Previdenciária, parcelamento do FGTS, adesão ao programa
emergencial de manutenção do emprego e renda nos termos da Medida Provisória nº
936.
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x Adicionalmente a Companhia realizou um conjunto de outras análises sobre os
impactos do COVID-19, que envolveu (a) revisão das premissas do teste anual de
‘impairment’, cuja análise não demonstrou necessidade de reconhecimento de ajuste
nas informações trimestrais; (b) análise de eventuais perdas de crédito esperadas do
contas a receber, cujos impactos estão divulgados na nota explicativa correspondente;
(c) análise de eventuais perdas por obsolescência de estoques, mantendo-se a política
de provisões adotada; (d) revisão das projeções de resultado para o ano de 2020 e
análise da recuperabilidade de impostos diferidos, resultando em alongamento do
período de realização do crédito (d) avaliação das estimativas relevantes utilizadas na
preparação das demonstrações financeiras intermediárias, entre outras análises.
A continuidade das operações e preservação da sustentabilidade da nossa rede e do nosso
negócio, é prioridade da Administração da Companhia, e a Administração não tem
conhecimento de incertezas materiais que possa gerar dúvidas significativas sobre sua
capacidade de continuar operando
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS
Aos Acionistas e ao Conselho de Administração do
Grupo Track & Field
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras combinadas do Grupo Track & Field (“Grupo”), que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de
caixa e do valor adicionado para o período de seis meses findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
combinada do Grupo Track & Field em 30 de junho de 2020, o desempenho combinado de
suas operações, os seus respectivos fluxos de caixa combinados e o valor adicionado
combinado para o período de seis meses findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, especificamente de acordo com o pronunciamento técnico CPC 44 Demonstrações Combinadas.
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 intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras combinadas”. Somos independentes em relação ao Grupo, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 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.
Ênfases
Apresentação das demonstrações financeiras combinadas
A Administração do Grupo decidiu combinar os saldos e as transações das empresas
Track & Field CO S.A., Fratex Confecções Ltda., The Track & Field Store INC., Retail Solutions
Assessoria e Consultoria de Merchandising Ltda., Real Time Sports S.A. e Track & Field
Franchising Ltda. (descritas na nota explicativa nº 2 às demonstrações financeiras
combinadas), com o objetivo de demonstrar o conjunto de ativos, passivos, patrimônio,
receitas e despesas do Grupo. O processo de combinação das contas patrimoniais e de
resultado e das demais informações nas demonstrações financeiras combinadas corresponde à
aglutinação dos saldos das contas do ativo e passivo e das receitas e despesas, segundo a sua
natureza, com a subsequente eliminação das transações entre as empresas combinadas,
quando aplicável. As demonstrações financeiras combinadas estão sendo apresentadas apenas
para fornecimento de análises adicionais a terceiros e não representam as demonstrações
financeiras individuais ou consolidadas de uma pessoa jurídica e suas controladas.
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Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.1 às demonstrações financeiras combinadas,
estas não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos e de impostos nem
para nenhuma outra finalidade societária. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a
esse assunto.
Potenciais efeitos da COVID-19
Devido à declaração de pandemia decorrente da COVID-19, chamamos a atenção para a nota
explicativa nº 1 às demonstrações financeiras combinadas, na qual o Grupo descreve os
efeitos da COVID-19 em suas operações e as ações tomadas até o momento. Nossa opinião
não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras combinadas como um
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras combinadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Realização de ativos não circulantes
Por que foi considerado um PAA
O Grupo possui saldos de ativos não circulantes, tais como: ativo imobilizado, incluindo os
ativos de direito de uso, e impostos a recuperar, os quais são submetidos a teste de perda por
redução ao valor recuperável quando existe algum indicativo. Esse teste envolve estimativas e
julgamentos significativos, incluindo a projeção de resultados futuros. Consideramos essa uma
área de foco de auditoria por: (i) envolver a projeção de resultados futuros, em que a
utilização de diferentes premissas pode modificar significativamente as perspectivas de
realização desses ativos e a eventual necessidade de registro de redução ao valor recuperável,
com consequente impacto nas demonstrações financeiras combinadas; (ii) impacto gerado no
resultado atual do Grupo em decorrência dos aspectos relacionados a pandemia da COVID-19;
e (iii) representatividade do saldo dessas contas, no contexto das demonstrações financeiras
combinadas.
Como nossa auditoria endereçou este assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a análise das premissas e
julgamentos críticos utilizados pela Administração, que já incluem impactos em decorrência da
pandemia da COVID-19; e (ii) os teste das projeções e das premissas mais representativas
utilizadas pela Administração para realização do teste do valor recuperável dos ativos não
circulantes, com o objetivo de observar a razoabilidade dessas estimativas de realização.
Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos,
consideramos que as premissas adotadas pela Administração para avaliação da realização dos
ativos não circulantes são aceitáveis e as divulgações em notas explicativas são consistentes
com as informações obtidas, considerando as demonstrações financeiras combinadas tomadas
em conjunto do Grupo.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras combinadas e
o relatório do auditor
A Administração do Grupo é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
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Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras combinadas não abrange o Relatório da
Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras combinadas, 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 esse respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas
demonstrações financeiras combinadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
especificamente de acordo com o pronunciamento técnico CPC 44, 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 combinadas, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade de o Grupo continuar operando e 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 o
Grupo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo e de suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
combinadas, 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 detecta 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.
Como parte de uma 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
combinadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 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 Obtemos 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 do Grupo.
© 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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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 do Grupo. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras combinadas 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 o Grupo a não mais se manter em continuidade
operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras combinadas 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.
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 período 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, 13 de agosto de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Marcelo de Figueiredo Seixas
Contador
CRC nº 1 PR 045179/O-9

2020-SPO-1815 VF.docx
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272
284.106

6.662
17.755
52.044
1.610
89.709

18
7
8
9

11.638

194.397

86.768
30.469
61.258
11.490
4.412

30/06/2020

15

4
5
6
7

Nota
explicativa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TOTAL DO ATIVO

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos a recuperar
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais

Total do ativo circulante

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente e outros créditos

ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO EM 30 DE JUNHO DE 2020
(Em milhares de reais - R$)

GRUPO TRACK & FIELD

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias

Reserva para plano de opção de compra de ações
Reserva de lucros
Outros resultados abrangentes
Prejuízo do período
Total do patrimônio líquido

Ações em tesouraria

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos direito de uso a pagar
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Outras obrigações
Total do passivo não circulante

Total do passivo circulante

274.559 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.325
15.974
57.081
1.873
90.357

184.202 Arrendamentos direito de uso a pagar
Aluguéis a pagar
Dividendos a pagar
11.104 Outras obrigações

47.414
65.160
55.156
12.997
3.475

31/12/2019 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11

16
16
16
16
16

16

14
15

274.559

12.692

20.094
284.106

1.803
8.607
1.867
-

-

415

42.883
21.534
56
64.473

197.394

6.317
2.642
123.963
5.815

13.456
1.647
3.643
12.945
26.966

31/12/2019

2.405
7.791
1.870
(1.947)

(25)

10.000

20.107
40.605
21.454
5
82.171

181.841

7.404
1.115
114.064
14.475

14
17

12.382
10.118
2.290
12.659
7.334

30/06/2020

10
11
17
12
13

Nota
explicativa

5

GRUPO TRACK & FIELD
DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DO RESULTADO
PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) líquido por ação)

Nota
explicativa

30/06/2020

30/06/2019

113.982

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS

19

79.532

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

20

(36.403)

(45.849)

43.129

68.133

(24.702)
(20.238)
1.419

(26.758)
(20.898)
(1.871)

LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

20
20
22

(392)

LUCRO (PREJUIZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

18.606

1.941
(3.968)

1.506
(3.098)

(2.419)

17.014

(1.866)
2.338

(3.804)
406

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO

(1.947)

13.616

Controladores
Não controladores

(1.947)
-

13.690
(74)

23
24

LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos

18
18

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO POR AÇÃO - R$

25

(0,0021)

0,0146

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GRUPO TRACK & FIELD
DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
(Em milhares de reais - R$)

30/06/2020
(1.947)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO
Item que será reclassificado subsequentemente para o resultado:
Ganho (perda) na conversão de demonstrações financeiras de controlada no exterior
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO PERÍODO

3

30/06/2019
13.616

(13)

(1.944)

13.603

(1.944)

13.677

Total do resultado abrangente do período atribuível a:
Controladores
Não controladores

(1.944)

(74)
13.603

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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16 a

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

16
10.000

-

Plano de ações
Dividendos distribuídos

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020

-

9.585

415

(25)

(25)

-

2.405

602
-

-

-

1.803

1.202

(148)

1.270

Ganho na conversão de demonstrações financeiras de controlada no exterior

Prejuízo do período
Ações em tesouraria
Aumento de capital

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019

-

-

601

601
-

de ações

(11)
-

-

-

(137)

Reserva para plano
de opção de compra

64
-

-

Aumento de capital
Ações em tesouraria
Plano de ações
Dividendos distribuídos

-

Perda na conversão de demonstrações financeiras de controlada no exterior

1.206

tesouraria

explicativa
Capital social

Ações em

Nota

Lucro líquido do período

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
(Em milhares de reais - R$)

GRUPO TRACK & FIELD

7.791

(231)

-

(585)

8.607

106.739

(11.630)

-

-

118.369

lucros

Reserva de

Outros

1.870

-

3

-

1.867

1.852

-

(13)

-

1.865

abrangentes

resultados

Lucros

(1.947)

-

-

(1.947)
-

-

13.616

-

-

13.616

-

acumulados

Total

20.094

602
(231)

3

(1.947)
(25)
9.000

12.692

124.531

64
(11)
601
(11.630)

(13)

13.616

121.904

combinado

-

-

-

-

-

-

(372)

-

-

(74)

(298)

Minoritários

-

-

-

-

-

-

124.159

64
(11)
601
(11.630)

(13)

13.542

121.606

Total

8

GRUPO TRACK & FIELD
DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) líquido do período
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Atualização monetária de depósitos judiciais
Atualização monetária de provisão de contingências
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
(Constituição) Reversão de perda projetada de estoque
Provisão (reversão) para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Perdas de crédito
Perda de crédito esperada
Baixa de ativo imobilizado e intangível
Valor do investimento baixado por cisão
Juros s/ empréstimos
Juros s/ arrendamento - direito de uso
Atualização monetária de impostos a recuperar

8e9
15
15
18
6
22
22
5 e 20
8e9
11
14
7

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber
Partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Contas a pagar
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras obrigações
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Aquisição de controlada

8
9

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital
Dividendos pagos
Captação de empréstimos e financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos - principal e juros
Arrendamentos direito de uso pago - principal e juros

16d
11
14

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento
VARIAÇÃO CAMBIAL SOBRE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA DE CONTROLADA NO EXTERIOR

30/06/2020

30/06/2019

(1.947)

13.616

5.692
(259)
(269)
(472)
(1.008)
(1.173)
177
133
1
584
2.401
(784)

5.458
3.398
1.055
12
47
601
2.605
-

34.381
(5.094)
510
(275)
(936)
(1.074)
(286)
(9.267)
(1.527)
(1.353)
10.549

30.631
1.002
(16.074)
(1.133)
(1.307)
(2.508)
6.810
(1.106)
(6.931)
(9)
3.042

28.704
(12.231)

39.208
(6.075)

16.473

33.133

(317)
(77)
-

(2.695)
(333)
(11)

(394)

(3.039)

(1.130)
30.000
(2.006)
(3.592)

64
(11.879)
(966)
(4.935)

23.272

(17.716)

3

(13)

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

39.354

12.365

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

47.414
86.768

36.429
48.794

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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GRUPO TRACK & FIELD
DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DO VALOR ADICIONADO
PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

Nota
explicativa
RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Perda de crédito
Perda de crédito esperada

19
22
22
5

30/06/2020

30/06/2019

102.779
18
(177)
(133)

145.159
52
(12)
-

(45.737)
(12.542)

(58.209)
(17.384)

VALOR ADICIONADO BRUTO

44.208

69.606

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

(1.698)

(1.562)

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA

42.510

68.044

1.941

1.506

44.451

69.550

15.899
2.869
1.069

16.105
2.741
1.063

19.837

19.909

4.656
10.381
931

10.139
13.439
1.300

15.968

24.878

4.366
6.227

2.059
9.088

10.593

11.147

(1.947)

13.616

(1.947)

13.616

44.451

69.550

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
23

Receitas financeiras
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal:
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Impostos, taxas e contribuições:
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros:
Juros e despesas bancárias
Aluguéis

Remuneração de capitais próprios:
Lucros retidos/(Prejuízo do período)

VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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GRUPO TRACK & FIELD
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS
PARA O PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL
O Grupo Track & Field (“‘Grupo”,“TF” ou “Grupo Track & Field”), tem como principais
atividades o desenvolvimento e comercialização de vestuário, de produtos esportivos e de
lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios), oriundos do mercado
nacional e internacional, assim como a participação em outras sociedades, Administração
e sublicenciamento de franquia empresarial e promoção e organização de eventos
esportivos. A controladora do Grupo, Track & Field Co S.A (“Companhia”), tem sede em
São Paulo, no Estado de São Paulo, e foi fundada em 1988, sendo atualmente constituída
como uma sociedade por ações.
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de forma combinada, e
contemplam as seguintes empresas: (i) Track & Field CO S.A., (ii) Fratex Confecções
Ltda., (iii) The Track & Field Store INC., (iv) Retail Solutions Assessoria e Consultoria de
Merchandising Ltda., (v) Real Time Sports S.A. e (vi) Track & Field Franchising Ltda. (as
"Entidades do Grupo Track & Field", “Empresas”, “Grupo Track & Field” ou “Grupo”), as
quais são administradas como uma única entidade econômica.
Em 30 de dezembro de 2019, os controladores do Grupo Track & Field decidiram realizar
uma reorganização societária a fim de (i) aprimorar a governança corporativa do Grupo e
(ii) preparar a estrutura para oferta pública inicial de ações. Desta forma estabeleceu-se a
Companhia como holding mista do Grupo Track & Field. A reorganização ocorreu com a
aquisição integral das ações ou quotas das demais entidades do Grupo.
Adicionalmente, em 27 de fevereiro de 2020, através de reunião de sócios, a Companhia
transformou-se em uma sociedade por ações, tendo alterado a sua razão social para Track
& Field Co S.A., além de ter convertido suas cotas em ações ordinárias, a razão de 1 ação
por cota. Adicionalmente, a Companhia reestruturou sua governança, tendo criado um
conselho de administração e comitês estatutários para assessorá-lo. E, nesta mesma
oportunidade alterou a razão social da controlada de Track & Field Co Participações Ltda para
Fratex Confecções Ltda.
Em 30 de junho de 2020, o Grupo dispunha de 36 lojas próprias (34 em 30 de junho de
2019), 197 lojas franqueadas em funcionamento (177 em 30 de junho de 2019), 2
escritórios administrativos no bairro do Itaim, 1 centro de distribuição no Ipiranga e 1
depósito em Osasco.
Impactos relacionados à Covid-19
Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde, declarou a COVID-19 como
uma pandemia, quando o vírus alcançou mais de 100 países, obrigando o fechamento de
diversos mercados ao redor do mundo, incluindo o Brasil, levando os Governos a tomarem
medidas que garantissem a segurança da saúde da população.
Em virtude da declaração de pandemia relacionada à COVID-19, houve o fechamento
temporário de todas lojas físicas entre 15 de março e meados de maio de 2020, a
depender da região e respectivos decretos. Entretanto, durante este período, a Companhia
passou a explorar suas habilidades no ‘e-commerce’, demonstrando a aceleração da
transformação digital. Utilizando-se de novos canais, como o aplicativo do ‘WhatsApp’ para
promover uma integração de ‘on’ e ‘offline’, foi possível levar as vitrines das lojas aos
clientes de forma ágil e inovadora. Através de maior interação com os clientes, todos os
vendedores das lojas passaram a ser considerados ativos digitais, continuando as vendas
dos produtos durante a quarentena.
11
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Grupo Track & Field

Destacamos que até 30 de junho de 2020 nenhuma loja foi encerrada definitivamente por
conta da pandemia do COVID-19 e, mesmo com o fechamento temporário de algumas
lojas físicas, a utilização dos canais digitais através da omnicanalidade permitiu que o ‘ecommerce’ crescesse vertiginosamente, tendo vendido de janeiro a maio de 2020 mais do
que o ano inteiro de 2019. O ‘e-commerce’ representou aproximadamente 16,0 % do ‘sell
out’ no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, comparado a 3,3% no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, sendo o restante do sell out
representado pelas vendas em lojas físicas. Aproveitamos a necessidade apresentada para
alavancar o projeto de omicanalidade incentivando, a utilização dos canais digitais para a
comunicação e relacionamento com os clientes.
Medidas de Apoio ao Consumidor foram direcionadas. Com mais de 250 treinadores do
Brasil cadastrados, desenvolvemos um hub de aulas online por meio da Campanha
“Continue em Movimento”, oferecendo aulas gratuitas diárias de diversas modalidades,
trazendo a proposta de plataforma de ‘wellness’ para as casas de nossos clientes. Com
uma média de 118 participantes por aula, foram realizadas mais de 300 aulas para mais
de 50 mil participantes inscritos entre 26 de março e 18 de junho de 2020.
Entretanto, em função da imprevisibilidade de retomada, o Grupo através de um comitê
de gestão de crise adotou um perfil conservador para a alocação do seu capital, a fim de
preservar sua liquidez no curto prazo e garantir que estará fortalecida para o ciclo de
crescimento de longo prazo e portanto, adotou as seguintes medidas:
1.

Adoção de trabalho remoto, redução de contingente no Centro de Distribuição e
fechamento das lojas obedecendo aos protocolos estabelecidos pelas autoridades
públicas competentes;

2.

Implementação de medidas de fortalecimento do Caixa, tomada de dívida no valor de
R$ 30 milhões com o Banco Itaú com juros de 0,61%a.m e prazo de 24 meses,
renegociação com fornecedores e prestadores de serviços para postergação de
pagamentos, negociações com locadores e empreendedores de shoppings adequando
os pagamentos de aluguel, condomínio e fundo de promoção. Planos de redução de
despesas, revisão do plano de investimentos no ano de 2020, revisão do volume de
compras, antecipação de 100% da carteira de recebíveis de cartões de crédito,
adesão às medidas de assistência governamental como postergação do recolhimento
do PIS e Cofins e Contribuição Previdenciária, parcelamento do FGTS, adesão ao
programa emergencial de manutenção do emprego e renda nos termos da Medida
Provisória nº 936.

3.

Adicionalmente o Grupo realizou um conjunto de outras análises sobre os impactos do
COVID-19, que envolveu (a) revisão das premissas do teste anual de ‘impairment’,
cuja análise não demonstrou necessidade de reconhecimento de ajuste nas
informações trimestrais; (b) análise de eventuais perdas de crédito esperadas do
contas a receber, cujos impactos estão divulgados na nota explicativa
correspondente; (c) análise de eventuais perdas por obsolescência de estoques,
mantendo-se a política de provisões adotada; (d) revisão das projeções de resultado
para o ano de 2020 e análise da recuperabilidade de impostos diferidos, resultando
em alongamento do período de realização do crédito (d) avaliação das estimativas
relevantes utilizadas na preparação das demonstrações financeiras intermediárias,
entre outras análises.

A continuidade das operações e preservação da sustentabilidade da nossa rede e do nosso
negócio é prioridade da Administração do Grupo e a Administração não tem conhecimento
de incertezas materiais que possa gerar dúvidas significativas sobre sua capacidade de
continuar operando.
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2.

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
INTERMEDIÁRIAS COMBINADAS
2.1.

Base de elaboração
As demonstrações financeiras intermediárias combinadas foram elaboradas com
base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. O custo histórico é
geralmente baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela
transferência de um passivo em uma transação organizada entre participantes do
mercado na data de mensuração, independentemente de esse preço ser
diretamente observável ou estimado usando outra técnica de avaliação. Ao estimar
o valor justo de um ativo ou passivo, a Administração leva em consideração as
características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado levarem
essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de
mensuração.

2.2.

Combinação das demonstrações financeiras intermediárias
Em 30 de dezembro de 2019, os controladores do Grupo Track & Field decidiram
realizar uma reorganização societária, conforme divulgado na nota explicativa nº 1
A reorganização ocorreu com a aquisição integral das ações ou cotas das demais
entidades do Grupo. As informações detalhadas sobre a reestruturação foram
divulgadas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, nota explicativa nº 2.
Sendo assim, e com o objetivo de apresentar as demonstrações financeiras de
forma comparativa em 30 de junho de 2020 e 2019 sobre os negócios do Grupo
Track & Field, foram elaboradas demonstrações financeiras combinadas em 30 de
junho de 2020 para permitir a comparabilidade com o balanço patrimonial
combinado em 31 de dezembro de 2019 e com as demonstrações combinadas do
resultado, resultado abrangente, fluxos de caixa e valor adicionado para o período
findo em 30 de junho de 2019.
As demonstrações financeiras intermediárias combinadas do Grupo Track & Field,
cuja elaboração é de responsabilidade da Administração do Grupo, estão sendo
apresentadas exclusivamente com o objetivo de fornecer, por meio de uma única
demonstração financeira, informações relativas à totalidade das atividades do
Grupo, independentemente da disposição de sua estrutura societária.
As demonstrações financeiras intermediárias combinadas estão apresentadas para
fornecimento de análises adicionais sobre as operações do Grupo Track & Field, e
não representam as demonstrações financeiras individuais da Track & Field CO S.A.,
Fratex Confecções Ltda., The Track & Field Store INC., Retail Solutions Assessoria e
Consultoria de Merchandising Ltda., Real Time Sports S.A. e Track & Field
Franchising Ltda. e não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de
dividendos, impostos ou para quaisquer outros fins societários ou análise de
rentabilidade ou sobre performance.
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A elaboração das demonstrações financeiras combinadas, requerem que a
Administração use julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis.
Os ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas referem-se,
basicamente, ao imposto de renda diferido ativo e passivo, à provisão para tributos
e contribuições com exigibilidade suspensa e a provisão para passivos contingentes.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em
valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de
sua determinação. As estimativas e premissas adotadas são revisadas
periodicamente pela Administração do Grupo Track & Field. Os seguintes critérios
foram adotados para a combinação das demonstrações financeiras de cada empresa
participante da combinação:
x Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as Empresas.
x Eliminação das transações intercompanhia, dos saldos, dos ganhos e das perdas
não realizados em transações entre as Empresas. Perdas não realizadas também
são eliminadas, a menos que a transação possua evidências de perda de valor
(“impairment”) do ativo transferido.
A seguir demonstrativo dos saldos e respectivas eliminações:
Combinado
antes das
eliminações

30/06/2020
Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
Resultado

Eliminações

Combinado

304.908
280.412
24.496
1.497

(20.802)
(16.400)
(4.402)
(3.444)

284.106
264.012
20.094
(1.947)

284.851
277.883
6.968
82.704

(10.292)
(16.016)
5.724
(30.715)

274.559
261.867
12.692
51.989

31/12/2019
Ativo
Passivo
Patrimônio líquido
Resultado
2.3.

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
especificamente de acordo com o pronunciamento técnico CPC 44 - Demonstrações
Combinadas.

2.4.

Declaração de relevância
A Administração do Grupo aplicou na elaboração das demonstrações financeiras
combinadas a orientação técnica OCPC 7 e Deliberação CVM nº 727/14, com a
finalidade de divulgar somente informações relevantes, que auxiliem os usuários
das demonstrações financeiras na tomada de decisões, sem que os requerimentos
mínimos existentes deixem de ser atendidos. Além disso, a Administração afirma
que todas as informações relevantes estão sendo evidenciadas e correspondem às
utilizadas na gestão do negócio.
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2.5.

Autorização para emissão das demonstrações financeiras combinadas
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de agosto de 2020 foi
autorizada a conclusão e divulgação das presentes demonstrações financeiras, as
quais contemplam os eventos subsequentes ocorridos após 30 de junho de 2020 até
a referida data.

2.6.

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras combinadas são mensurados
usando o real (R$), moeda do ambiente econômico no qual o Grupo atua, eleita
moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras combinadas do
Grupo, exceto pela controlada no exterior The Track & Field Store INC. (US$),

2.7.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das Demonstrações combinadas de acordo com as normas do CPC
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As
estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.
As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um
risco que possam resultar em um ajuste material no próximo exercício financeiro
estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
x Notas explicativas nº 9 e nº 10 - vida útil e análise do valor recuperável
(“impairment”) do imobilizado e intangível.
x Nota explicativa n° 14 – definição da taxa de juros para cálculo do valor presente
de arrendamentos
x Nota explicativa nº 15 - provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.
x Nota explicativa nº 18 - imposto de renda e contribuição social diferidos.

3.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita
O Grupo reconhece receita das principais fontes de receitas a seguir:
• Venda de produtos a consumidores finais das lojas próprias e “e-commerce” e de
produtos para franquias.
• Cobrança de “royalties” de franquias e ou licenciados.
• Vendas de inscrições e do recebimento de patrocínios dos eventos de corridas de
ruas e experiências esportivas.
A receita é mensurada com base na contraprestação que o Grupo espera receber em
um contrato com o cliente e exclui valores cobrados em nome de terceiros. O Grupo
reconhece receitas quando transfere o controle do produto ou serviço ao cliente.
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Venda de mercadorias
Para vendas de produtos a consumidores finais das lojas próprias e no “e-commerce” e
de produtos para franquias, a receita é reconhecida quando o controle das mercadorias
é transferido, isto é, quando o cliente adquire as mercadorias no ponto de venda e/ou
quando recebe as mercadorias. O pagamento do preço da transação é devido
imediatamente no momento em que o cliente adquire as mercadorias.
No ponto de venda, uma obrigação de restituição e o correspondente ajuste da receita
são reconhecidos para os produtos devolvidos e/ou quando uma venda é cancelada.
Devoluções e cancelamento
O valor da receita é registrado líquido das devoluções e cancelamentos.
“Royalties” de franquia e licenciados
A receita é reconhecida com base nas vendas efetuadas pelos franqueados.
Eventos e patrocínios
A receita é reconhecida à medida que os serviços são prestados e os riscos e benefícios
correspondentes aos serviços são transferidos para os clientes.
b) Transações em moeda estrangeira
Transações em moedas estrangeiras são inicialmente reconhecidas pelo valor de
mercado das moedas correspondentes na data que a transação se qualifica para
reconhecimento. Ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras
são traduzidos para o Real de acordo com a cotação do mercado nas datas dos
balanços. Diferenças oriundas no pagamento, na conversão de itens monetários são
reconhecidas no resultado financeiro.
c) Instrumentos financeiros
Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 9
para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as
antigas categorias do CPC 38/IAS 9 para ativos financeiros: mantidos até o
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.
A classificação dos ativos e passivos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é
geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e
em suas características de fluxos de caixa contratuais.
Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é
classificado como mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros
resultados abrangentes (“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado (“VJR”).
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos
financeiros:
Ativos financeiros
mensurados a VJR

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado
líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros
mensurados a custo
amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortizado
utilizando o método dos juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por
perdas por redução ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas
cambiais e perdas são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou perda no
desreconhecimento é reconhecido também no resultado.
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Instrumentos
patrimoniais ao
VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os
dividendos são reconhecidos como ganho no resultado a menos que os
dividendos representem claramente uma recuperação de parte do custo do
investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são
reclassificados para o resultado.

Sob o CPC 48/IFRS 9, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se
atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR:
x

É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos
financeiros para receber fluxos de caixa contratuais.

x

Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são
relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Um ativo financeiro é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado a VJR:
x

É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros.

x

Seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são
apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

d) Demonstração do valor adicionado
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pelas Empresas e
sua distribuição durante determinado exercício, e é apresentada conforme requerido
pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras
combinadas.
Tal demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros
contábeis que servem de base de preparação das demonstrações financeiras
combinadas, registros complementares, e segundo as disposições contidas no
pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”).
e) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações de curto prazo com
prazos para resgate de até 90 dias da data da aplicação ou consideradas de liquidez
imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a
um insignificante risco de mudança de valor, e são registrados pelos valores de custo
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços.
Os investimentos temporários são representados substancialmente por Certificados de
Depósito Bancário - CDBs e são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos
rendimentos auferidos até a data de apresentação das demonstrações financeiras, que
não excedem o seu valor de realização.
f) Contas a receber e perdas de créditos esperadas
As contas a receber de clientes correspondem aos recebíveis pelas vendas de
mercadorias e prestação de serviços, e estão registradas aos valores nominais das
faturas e deduzidas da provisão para perdas esperadas de crédito. A perda esperada
de crédito é constituída com base em análise individual da carteira de clientes, sendo
um montante considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas
prováveis na realização dos créditos.
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g) Estoques
Mensurados pelo custo de aquisição ou produção e outros custos incorridos em trazêlos às suas localizações e condições existentes. No caso de estoques manufaturados e
produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de
desenvolvimento com base na capacidade operacional normal.
Os estoques são valorizados ao custo médio ponderado e deduzidos das perdas
estimadas, quando aplicável.
h) Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
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, quando aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo
de ativos construídos pelas próprias Empresas inclui o custo de materiais e mão de
obra direta, e quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição
necessária para que estes sejam capazes de operar da forma pretendida pela
Administração.
O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento
é capitalizado como parte daquele equipamento.
Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da
venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na rubrica “Outras receitas
(despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado.
Custos subsequentes
São capitalizados apenas quando é provável que os benefícios econômicos
incorporados no componente fluirão para as Empresas e o seu custo possa ser medido
de forma confiável. Os custos de manutenção recorrente são reconhecidos no
resultado, quando incorridos.
Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis
para uso, ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a
construção é finalizada e o ativo está disponível para uso.
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil
estimada dos itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado. Ativos
arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o
prazo do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que as Empresas obterão a
propriedade do bem no fim do prazo de arrendamento. Terrenos não são depreciados.
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As vidas úteis estimadas dos itens significativos do ativo imobilizado para o período
corrente e o comparativo são as seguintes:
Vida útil anos
Máquinas e equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
“Hardware”
Benfeitorias em propriedade de terceiros
Telefonia

10
10
10
5
(*)
5

A vida útil estimada dos bens do imobilizado são revisadas anualmente na data de
encerramento das demonstrações financeiras combinadas. Quando aplicável, os efeitos
decorrentes de alterações na vida útil remanescente são registrados prospectivamente.
(*) Conforme o prazo do contrato de locação.
Redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração analisa anualmente, ou quando necessário, se existem evidências de
que o valor contábil de um ativo não será recuperado (redução ao valor recuperável
dos ativos). Caso tais evidências estejam presentes, é estimado o valor recuperável do
ativo, sendo este o maior valor entre: (i) seu valor justo menos os custos que seriam
incorridos para vendê-lo; e (ii) seu valor em uso. O valor de uso é equivalente aos
fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ativo.
Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, é reconhecida
a redução (provisão) do saldo contábil desse ativo (“impairment”).
i) Intangível
Representado pelo custo de aquisição de exploração de pontos comerciais e licenças de
uso de sistemas computadorizados (software).
A vida útil estimada dos intangíveis são revisadas anualmente na data de
encerramento das demonstrações financeiras combinadas. Quando aplicável, os efeitos
decorrentes de alterações na vida útil remanescente são registrados prospectivamente.
j) Operações de arrendamento mercantil
A Administração decidiu adotar a abordagem retrospectiva modificada como método de
transição em 1º de janeiro de 2019, e prospectivamente desde o início do primeiro
período praticável.
CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil, as despesas com
arrendamento operacional são substituídas por despesas de depreciação relacionadas
ao direito de uso e despesas de juros relacionadas ao passivo de arrendamento.
Anteriormente, o Grupo reconhecia principalmente despesas de arrendamento
operacional pelo método linear pelo prazo do arrendamento e reconhecia os ativos e os
passivos somente na medida em que houvesse uma diferença de tempo entre os
pagamentos reais do arrendamento e o período de competência da despesa de aluguel.
Assim, indicadores de desempenho como o EBITDA (“Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization”) e, em menor medida, o resultado operacional serão
positivamente impactados; inversamente, o resultado financeiro será afetado
negativamente.
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Por fim, o lucro líquido também será afetado, pois a despesa total de arrendamento
(despesa de depreciação somada despesa financeira) é geralmente maior no início do
contrato e diminui ao longo do tempo, ao contrário de um encargo linear sob o padrão
atual. Adicionalmente, o caixa líquido das atividades operacionais será maior, uma vez
que os pagamentos em dinheiro pela parte principal do passivo de arrendamento e os
juros relacionados serão classificados como fluxos de caixa das atividades de
financiamento.
A Administração optou em aplicar as duas isenções de reconhecimento propostas pela
norma nos seguintes contratos: (i) locações de bens de curto prazo (inferior ou igual a
doze meses); e (ii) arrendamentos de propriedade relacionados a ativos de baixo valor
ou com valores variáveis.
Aluguéis não incluídos na avaliação inicial do passivo (por exemplo, aluguéis variáveis)
são classificados como despesas operacionais, assim como os encargos relacionados a
arrendamentos de curto prazo, de baixo valor ou com valores variáveis.
O prazo do arrendamento será o período legalmente aplicável do contrato e levará em
conta as opções de rescisão e renovação, cujo uso pelo Grupo é razoavelmente certo.
Os fluxos de pagamentos de aluguéis são ajustados a valor presente, considerando o
prazo remanescente de cada contrato, e aplicando taxa de desconto que corresponde
às cotações de mercado nas datas iniciais de cada um dos contratos de arrendamento
e equivalente às captações com montantes que representam o total de investimentos
para abertura de novas lojas.
k) Ajuste a valor presente
Os ativos e passivos monetários de curto prazo são analisados e ajustados ao valor
presente quando o efeito é considerado significativo em relação às demonstrações
financeiras combinadas tomadas como um todo.
l) Provisões
Reconhecidas quando:
x As empesas do Grupo tem uma obrigação presente (legal ou presumida) como
resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
x O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensação
necessária para liquidar a obrigação presente na data do balanço, levando em
consideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação. São atualizadas até a
data de apresentação das demonstrações financeiras combinadas pelo montante
estimado das perdas prováveis, observada sua natureza e apoiada na opinião dos
assessores jurídicos.
m) Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros que são reconhecidas no resultado
pelo método de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem as despesas
bancárias que são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
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n) Imposto de renda e contribuição social
Impostos correntes e diferidos
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente a R$240 (duzentos e quarenta mil reais) para imposto de renda e de 9%
sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a compensação de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
Para as entidades tributadas pelo lucro presumido são calculados com a taxa de
presunção de 32% e aplicadas as mesmas alíquotas de apuração do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos
correntes e diferidos, os quais são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras combinadas e
qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias, prejuízos
fiscais e base negativa entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e base negativa quando elas forem realizadas, com
base nas leis que foram decretadas, ou substantivamente decretadas, até a data de
apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de
compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles estejam relacionados a imposto
de renda lançado pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à
tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é
provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais
serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados na data de
apresentação das demonstrações financeiras combinadas e serão reduzidos na medida
em que sua realização não seja mais provável.
o) Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas do Grupo, pela quantidade média ponderada de ações do período.
p) Segmentos operacionais
O segmento operacional é apresentado de modo consistente com relatórios internos
fornecidos para os principais tomadores de decisões (Diretoria, CEO e Conselho de
Administração) do Grupo, responsáveis pela alocação de recursos e pela avaliação de
desempenho do segmento operacional.
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4.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras (*)
Total

30/06/2020

31/12/2019

354
911
85.503
86.768

339
5.091
41.984
47.414

(*) As aplicações financeiras são representadas por aplicações automáticas, renumeradas
à taxa de 100% do CDI (Certificado de depósito interfinanceiro), a depender do prazo
de aplicação.
5.

CONTAS A RECEBER
30/06/2020
Operadoras de cartão
Contas a receber - franqueados
Total
Perda de crédito esperada

31/12/2019

12.312
18.290
30.602
(133)
30.469

Total

40.079
25.081
65.160
65.160

Os saldos a receber por idade de vencimento estão distribuídos conforme segue:
30/06/2020
A vencer:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
Acima de 180 dias
Total a vencer
Vencidos:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
Acima de 91 dias
Total vencidos
Total contas a receber

31/12/2019

17.919
7.265
1.778
1.501
28.463

41.504
13.140
5.293
4.808
64.745

590
284
177
1.088
2.139

13
1
14
387
415

30.602

65.160

O atraso dos recebimentos está associado diretamente aos recebíveis de seus franqueados
pelo não pagamento das vendas de mercadorias e “royalties”, entretanto o contrato
garante proteção ao franqueador que permite a cobrança de atrasos, suspensão de
fornecimento e a troca de franqueado. Desta forma, a perda de crédito esperada é
constituída por análise individual.
A movimentação da perda de crédito esperada está demonstrada a seguir:
30/06/2020
133
133

Saldo no início do período
Adições
Saldo no fim do período
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6.

ESTOQUES
30/06/2020
Produtos acabados
Processo de produção
Matéria-prima
Importações em andamento
Perdas projetadas
Total

43.686
7.408
7.044
3.361
(241)
61.258

31/12/2019
36.953
5.698
5.900
7.854
(1.249)
55.156

A movimentação da perda projetada está demonstrada a seguir:
30/06/2020
Saldo no início do período
Reversão
Adição
Saldo no fim do período

(1.249)
1.171
(163)
(241)

31/12/2019
(3.856)
2.607
(1.249)

Os estoques são valorizados pelo custo médio ponderado e inclui parcela dos gastos gerais
de desenvolvimento com base na atividade operacional normal.
A perda projetada de estoques é determinada com base no histórico de perdas quando na
execução do inventário físico de lojas e centro de distribuição por área independente e é
composta, principalmente, pelo volume de mercadorias em estoque consideradas de baixo
giro decorrente de troca de coleções.
Periodicamente são feitos bazares de vendas internos para redução do estoque de
mercadorias de baixo giro gerando posterior reversão contábil da perda projetada dos
estoques. Estas mercadorias são estocadas em armazém terceirizado e inventariada
periodicamente por área independente.
7.

IMPOSTOS A RECUPERAR
30/06/2020

31/12/2019

IRPJ e CSLL antecipados
ICMS
ISS
PIS e COFINS (*)
Total

1.515
612
89
27.029
29.245

1.393
524
89
26.965
28.971

Ativo circulante
Ativo não circulante

11.490
17.755

12.997
15.974

(*) Reconhecimento dos créditos atualizados monetariamente de PIS e COFINS referente
homologação da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições federais.
Diante do trânsito em julgado, em julho de 2019, o Grupo TF obteve o direito de excluir o
ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, bem como de repetir indébitos surgidos a
tais títulos desde os 5 anos que antecederam a propositura do feito.
A Companhia, em fevereiro de 2020, entrou com pedido de habilitação do crédito, junto a
Receita Federal, decorrente da Decisão Judicial já transitada em julgado.
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Em maio de 2020, a Companhia obteve êxito com o deferimento pela Receita Federal ao
direito de compensar os créditos, retroativos há cinco anos, pela incidência de PIS e
COFINS sobre o ICMS.
A expectativa da realização dos créditos de PIS e COFINS é demonstrada a seguir:
Ano
2020
2021
Total
8.

9.274
17.755
27.029

IMOBILIZADO
Taxa média anual
de depreciação - %
Máquinas e equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Imobilizado em andamento
Telefonia
Arrendamento - direito de uso aluguel
Total
(*)

10
10
10
20
(*)

Custo de
aquisição
1.674
6.014
3.208
2.597
10.040
28
248
54.761
78.570

20
(**)

30/06/2020
Depreciação
acumulada

2019

(435)
(4.324)
(1.631)
(1.783)
(6.255)
(187)
(11.911)
(26.526)

Total

Total

1.239
1.690
1.577
814
3.785
28
61
42.850
52.044

1.316
1.897
1.622
848
4.523
35
46.840
57.081

Refere-se ao custo das obras em novos pontos de venda, e as reformas significativas nos já existentes,
depreciados pelo tempo de contrato de locação.

(**) Direito de uso - implantação do CPC 06 (R2)/IFRS 16, depreciados conforme prazo adotado na
implementação da norma, vide nota explicativa nº 14.

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:
30/06/2020
Saldo inicial
Adições
Baixas
Aquisição de controlada
Depreciação
Saldo final

31/12/2019

57.081
317
(1)
(5.353)
52.044

8.692
52.925
(87)
5.415
(9.864)
57.081

O valor de depreciação absorvido no custo é R$30.
9.

INTANGÍVEL
Custo de
aquisição
Pontos comerciais
Marcar e patentes
Software
Total

4.600
72
2.043
6.715
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acumulada
(4.345)
(760)
(5.105)

2019
Total
255
72
1.283
1.610

Total
385
72
1.416
1.873
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A movimentação do intangível está demonstrada a seguir:
30/06/2020
Saldo inicial
Adições
Aquisição de controlada
Amortização
Saldo final

31/12/2019

1.873
77
(340)
1.610

816
534
961
(438)
1.873

10. FORNECEDORES
O saldo é constituído em quase sua totalidade por compra de matéria-prima e
mercadorias para revenda, com prazo médio de pagamento de 45 dias.
30/06/2020

31/12/2019

12.382
12.382

13.456
13.456

30/06/2020

31/12/2019

30.225
30.225

1.647
1.647

10.118
20.107

1.647
-

Fornecedores nacionais
Total
11. EMPRÉSTIMOS
Taxa média Ponderada
Empréstimos e financiamentos
Em moeda local:
Conta garantida
Giro Flex - Itaú
Total

4,3%a.a + 100 CDI

Passivo circulante
Passivo não circulante
A movimentação do empréstimo está sendo demonstrada a seguir:
Em 31 de dezembro de 2019
Captações
Provisão de juros
Amortizações de Juros
Amortizações do principal
Em 30 de junho de 2020

1.647
30.000
584
(53)
(1.953)
30.225

O cronograma dos empréstimos está demonstrado a seguir:
1 ano
2 ano
Total

10.749
19.476
30.225
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12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Salários
Pró-labore
Bônus
FGTS
INSS
IRRF
Provisão de férias
Provisão de 13º salário
Outras
Total

30/06/2020

31/12/2019

3.768
657
440
3.175
117
3.834
663
5
12.659

2.149
1.086
3.145
426
1.954
614
3.559
12
12.945

30/06/2020

31/12/2019

2.588
323
1.499
2.869
55
7.334

8.472
748
3.641
13.548
557
26.966

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ICMS
PIS
COFINS
IRPJ e CSLL
Outras
Total
14. ARRENDAMENTOS DIREITO DE USO A PAGAR

Em 30 de junho de 2020, o Grupo Track & Field possuía 40 contratos de locação firmados
com terceiros, sendo 36 referentes a lojas, 1 referente ao centro de distribuição e 3
referentes ao centro administrativo. A Administração do Grupo Track & Field analisou
esses contratos e concluiu que se enquadram na classificação de arrendamento mercantil
operacional.
Os contratos de locação de lojas, em sua maioria, preveem uma despesa de aluguel
variável, incidente sobre as vendas, ou um valor mínimo atualizado anualmente por
diversos índices representativos da inflação, com prazos de duração média de cinco anos,
sujeitos à renovação.
Os compromissos futuros oriundos dos contratos vigentes, considerando a parcela fixa a
valores de 30 de junho de 2020, estão demonstrados a seguir.
A tabela abaixo evidencia as taxas nominais praticadas, vis-à-vis os prazos dos contratos:
Taxa % a.a.

Prazo dos contratos
até 5 anos
de 6 a 10 anos
de 11 a 16 anos

De 8,78% a 9,47%
De 9,79% a 10,87%
De 11,09% a 11,31%

Em 1º de janeiro de 2019, o Grupo reconheceu o ativo de direito de uso e passivo de
arrendamento ao valor presente de R$51.295. E, os compromissos futuros oriundos dos
contratos vigentes, considerando a parcela fixa a valores de 30 de junho de 2020, estão
demonstrados a seguir.
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A movimentação dos saldos do ativo de direito de uso é evidenciada no quadro abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Amortização
Saldo em 30 de junho de 2020

46.840
(3.990)
42.850

Os saldos e a movimentação dos passivos de direito de uso no período são:
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Encargos financeiros apropriados
Pagamentos de arrendamento e encargos financeiros
Saldo em 30 de junho de 2020

49.200
2.401
(3.592)
48.009

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

7.404
40.605
48.009

(*) No segundo trimestre de 2020, em decorrência da pandemia do COVID-19, o Grupo
renegociou o pagamento de seus aluguéis e obteve postergações nos pagamentos. Os
valores não pagos no período correspondem a R$1.779. O Grupo adotou o expediente
prático aprovado pela Deliberação CVM n° 859, sem considerar as postergações como
modificação do arrendamento.
O cronograma de pagamentos dos saldos de arrendamentos está demonstrado a seguir:
2020
2021
2022
2023
2024
2025 em diante

5.126
5.220
5.759
6.351
6.502
19.051
48.009

Os aluguéis variáveis, de contratos de curto prazo ou de baixo valor que não foram
reconhecidos como direito de uso do período estão registrados na rubrica “Aluguéis e
condomínios” totalizam R$2.167 (R$3.751 em 30 de junho de 2019), conforme nota
explicativa nº 20.
A movimentação das contas de resultado do período para os arrendamentos de direito de
uso é:
Despesas com depreciação do ativo
Despesas com encargos financeiros apropriados
Total das despesas

3.990
2.401
6.391

O Grupo, em conformidade com o CPC 06 (R2)/IFRS 16, na mensuração e na
remensuração de seu passivo de arrendamento e do direito de uso, procedeu ao uso da
técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a inflação futura projetada nos fluxos
a serem descontados, conforme vedação imposta pelo CPC 06 (R2)/IFRS 16.
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Em atendimento a orientação das áreas técnicas da CVM visando a fornecer informações
adicionais aos investidores do mercado brasileiro, são apresentados os saldos
comparativos do passivo de arrendamento, do direito de uso, da despesa financeira e da
despesa de depreciação do trimestre, considerando os fluxos de caixa com a projeção da
inflação (“Nota Explicativa”), conforme sugerido pelo Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº
02/2019, em 30 de junho de 2020.

Balanço
Direito de uso
Arrendamento - direito de uso (passivo)
Resultado
Depreciação
Juros
Créditos de PIS E COFINS s/ aluguel

Balanço
patrimonial

Nota
Explicativa

42.850
48.009

43.571
47.091

3.990
2.401
(274)

4.100
2.448
(274)

No segundo trimestre, o Grupo teve redução no pagamento dos aluguéis, devido à COVID19, conforme negociação pontual para o período.
A tabela a seguir detalha as diferenças entre saldos de ativo, saldos de passivo, valores de
depreciação, e juros, ano a ano, entre a metodologia sugerida no OfícioCircular/CVM/SNC/SEP/nº 02/2019 e a adoção escolhida pelo Grupo, em plena
conformidade com o CPC 06 (R2)/IFRS 16. A tabela evidencia que ao final dos contratos
de arrendamento ambas as formas de adoção apresentam efeito nulo no Patrimônio
Líquido do Grupo.
Direito de uso líquido
CPC 06 (02)
Ofício
/IFRS 16
CVM
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

39.122
32.908
26.695
20.485
14.614
9.483
5.739
3.048
1.123
103

39.769
33.445
27.121
20.800
14.827
9.610
5.824
3.105
1.149
103

Passivo de arrendamento
CPC 06 (02)
Ofício
/IFRS 16
CVM
42.883
43.788
37.663
38.461
31.904
32.584
25.553
26.103
19.051
19.460
12.932
13.223
8.198
8.421
4.556
4.686
1.738
1.790
161
168

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
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Despesas financeiras
CPC 06 (02)
/IFRS 16
Ofício CVM
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

2.261
4.112
3.573
2.977
2.330
1.696
1.122
683
346
101

2.301
4.191
3.640
3.032
2.372
1.725
1.141
697
354
103

Despesas de depreciação
CPC 06 (02)
/IFRS 16
Ofício CVM
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

3.728
6.213
6.213
6.210
5.871
5.132
3.743
2.692
1.924
1.123

3.802
6.324
6.324
6.321
5.973
5.217
3.786
2.719
1.956
1.149

15. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS E DEPÓSITOS
JUDICIAIS
Trabalhistas (a) Tributários (b)
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Atualização monetária
Baixas
Saldo em 30 de junho de 2020

10.222
390
(1.246)
9.366

11.295
864
269
(358)
12.088

Total

21.534
1.255
269
(1.052)
21.454

O Grupo efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos em processos cíveis,
trabalhistas e tributários que surgem no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada
com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada processo,
incluindo a opinião dos assessores jurídicos do grupo. Suportada por esse processo de
avaliação, a Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir
as perdas prováveis no desfecho das ações em curso, como segue:
(a) Reclamações trabalhistas
Reclamações trabalhistas decorrentes das operações habituais das empresas do grupo,
correspondem a ações trabalhistas relacionadas, em grande parte, a pedidos de
pagamentos de horas extras e seus reflexos, equiparação salarial, férias e abono
pecuniário, descanso semanal remunerado, verbas rescisórias, 13º salário e banco de
horas.
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(b) Processos tributários
Trata-se de um processo administrativo, consubstanciado em auto de infração, por meio
do qual a autoridade fiscal inicialmente visava à cobrança de multa regulamentar prevista
no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.218/91, aplicada em decorrência da alegada entrega de
arquivos magnéticos em formatação divergente daquela prevista em norma legal.
A TF Franchising discute juridicamente o afastamento da cobrança do Imposto sobre
Serviço - ISS sobre atividades de franquia, sob a alegação da inconstitucionalidade do
item 17.08 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/03 e do artigo 17.08 da
Lei Municipal nº 13.071/03. Como parte do processo, os valores devidos (R$12.088 em 30
de junho de 2020) são provisionados e vem sendo sendo depositados judicialmente. Na
avaliação de seus assessores jurídicos, a probabilidade de perda é possível.

Processos com risco de perda possível
Em 30 de junho de 2020, a Administração do Grupo não considerou necessária a
constituição de provisão para eventual perda sobre processos judiciais na esfera
trabalhista em andamento, no valor total de R$1.548 (R$2.134 em 31 de dezembro
2019), para os quais, na avaliação de seus assessores jurídicos, a probabilidade de perda
é possível.
Trabalhistas
Depósitos judiciais
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixa por perda
Atualização monetária
Saldo em 30 de junho de 2020

1.733
13
(769)
195
1.172

Tributários

9.371
1.031
64
10.466

Total

11.104
1.044
(769)
259
11.638

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 27 de fevereiro de 2020, foi deliberado a alteração da razão social e transformação
de tipo jurídico, da FRATEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. para TRACK & FIELD CO
S.A. Foi aprovado o desdobramento da totalizada das ações ordinárias nominativas, e
sem valor nominal, sem alteração no valor do capital social, de forma que após a
transformação em sociedade anônima passou a ser dividido em um bilhão e
quatrocentos milhões de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Neste mesmo ato, os acionistas transferiram para a Companhia 24.922 cotas,
convertidas em 84.000.000 ações ordinárias para sua manutenção em tesouraria pela
Companhia.
E, conforme assembleia geral extraordinária ocorrida em 30 de junho de 2020, foi
aprovado o aumento de capital social de R$9.585, com a capitalização de dividendos a
distribuir no montante de R$9.000 e integralização de reserva de lucros de R$585.
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Sendo assim, em 30 de junho de 2020, o capital subscrito e integralizado é composto
por ações ordinárias, como segue:
30/06/2020
Ações Ordinárias

R$

Acionistas
Frederico Wagner
Ricardo Rosset
Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo
Ana Claudia Ferreira de Moura
Ações em tesouraria
Total

3.292
3.292
3.292
99
25
10.000

449.872.500
449.872.500
449.872.500
13.632.500
36.750.000
1.400.000.000

%
32%
32%
32%
1%
3%
100%

E, em 31 de dezembro de 2019, o capital subscrito e integralizado foi composto como
segue:
2019
Acionistas

Ações

Frederico Wagner
Ricardo Rosset
Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo
Ana Claudia Ferreira de Moura
Total

137.072
137.072
137.072
4.155
415.371

R$
137
137
137
4
415

%
33%
33%
33%
1%
100%

b) Outros resultados abrangentes
O valor em 30 de junho de 2020 R$1.870 (R$1.867 em 31 de dezembro de 2019)
refere-se ganho de variação cambial acumulado da conversão das demonstrações
financeiras da The Track & Field Store INC.
c) Distribuição de lucros
Conforme o contrato social, os lucros de cada exercício poderão ser integralmente
distribuídos ou mantidos na rubrica “Reserva de lucros”. Em 30 de junho de 2020, a
Administração do Grupo aprovou a distribuição de lucros no valor de R$231
(R$110.398 em 31 de dezembro de 2019).
No 1º semestre de 2020, os valores pagos de dividendos correspondem a R$1.130, e o
saldo a pagar de R$114.064 em 30 de junho de 2020 será liquidado até outubro de
2020.
d) Dividendos a pagar
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Aumento de capital
Dividendos a pagar
Dividendos pagos
Saldo em 30 de junho de 2020

123.963
(9.000)
231
(1.130)
114.064

e) Reserva para o plano de opção de compra de ações
O Grupo possui um Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”), para determinado
executivo do Grupo (“Participantes”), elegível a participar do plano de opção de
compra de ações de emissão do Grupo (“Opção”), concedendo a ele a possibilidade de
investir e se tornar sócios do Grupo.
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O preço de exercício fixado não possui atualização pela inflação, possui período de
aquisição de direito (“vesting period”) de 36 meses a partir da data da outorga e não
possui carência para negociação após exercício das Opções. O exercício das Opções
poderá ser antecipado integralmente em caso de ocorrência de um “Evento de
Liquidez”.
As Opções serão exercidas por meio da emissão de novas ações e/ou pela alienação de
ações em tesouraria detidas pelo Grupo, conforme Opção a ser tomada pelo Conselho
de Administração quando do exercício.
Enquanto não forem exercidas e convertidas em ações, as Opções não farão jus a
dividendos ou juros sobre o capital próprio, nem outro direito patrimonial ou político.
O valor justo para os Planos de Opção de Compra de Ações foi calculado na data de
outorga do plano com base no método “Black and Scholes”. Os dados utilizados na
precificação das opções foram como segue:
Período de “vesting” = 36 meses.
Preço de exercício - R$4.500.
Quantidade de ações no plano – 1% das ações
Taxa de juros livres de risco - 9,32%.
Os efeitos foram refletidos nas despesas operacionais, no resultado, e na rubrica
“Reservas de lucros”, no patrimônio líquido, nos montantes de R$602 em 30 de junho
de 2020 (R$601 em 30 de junho de 2019).
17. PARTES RELACIONADAS
a) Remuneração da Administração
O Grupo é administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva.
A remuneração desses administradores totalizou R$3.863 em 30 de junho de 2020
(R$14.862 em 30 de junho de 2019), a qual é considerada benefício de curto prazo. O
Grupo também provisiona a título de incentivo aos seus colaboradores/administradores
o benefício de “Stock Options” (plano de opções), um tipo de remuneração variável
para que adquiram ações da própria empresa a preço abaixo do valor de mercado.
b) Saldo com partes relacionadas

Passivo
Dividendos a pagar
A pagar aquisições de ações
A pagar aquisição das empresas
Total

30/06/2020

31/12/2019

114.064
25
2.265
116.354

123.963
3.643
127.606

A movimentação do saldo de dividendos a pagar está apresentada na nota explicativa
16 d.

32
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18. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
30/06/2020
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais - 34%
Ajuste para obtenção da alíquota efetiva:
Resultado da tributação pelo lucro presumido de controlada
Adições/exclusões permanentes e outros
Despesas de imposto de renda e contribuição social
Correntes
Diferidos

(2.419)
822

17.014
(5.785)

1.796
(2.146)

3140
(753)

472
(1.866)
2.338
472

Total
Alíquota efetiva

30/06/2019

(3.398)
(3.804)
406
(3.398)

20%

20%

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
Abaixo impostos diferidos sobre as diferenças temporárias:

Provisão para contingências trabalhistas e tributária
Provisão para perdas de estoques
Provisão para perdas de liquidação de crédito duvidosa
Arrendamento mercantil
Outras adições temporárias
Prejuízo fiscal
Total

30/06/2020

31/12/2019

2.298
82
45
1.582
169
2.486
6.662

2.607
425
647
646
4.325

c) Realização esperada de imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos, em
30 de junho de 2020
Ano

R$

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Total

522
1.497
689
864
1.121
1.027
942
6.662

33
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19. RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS
Essa posição combinada contempla a receita de venda para o consumidor final (origem em
lojas próprias e “e-commerce”), venda de mercadorias para os franqueados, “royalties”
sobre as vendas realizadas pelos franqueados, eventos e os respectivos impostos
incidentes.
30/06/2020 30/06/2019
Receita bruta de mercadorias
Receita bruta de serviços
Deduções da receita bruta:
ICMS
COFINS
PIS
ISS
Devoluções de vendas/trocas
Total

96.685
15.003

131.277
27.170

(14.737)
(6.236)
(1.343)
(931)
(8.909)
79.532

(19.135)
(8.951)
(1.791)
(1.300)
(13.288)
113.982

20. DESPESAS POR NATUREZA
O Grupo apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das despesas
com base na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas
na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:
30/06/2020

30/06/2019

Custo de aquisição de insumos, matérias-primas e
produtos para revenda
Pessoal
Fretes
Despesas de marketing/vendas
Serviços profissionais contratados
Aluguéis e condomínios
Comissão sobre cartões
Perda de crédito esperada
Energia, água e telefone
Impostos e taxas
Depreciação e amortização
Outras despesas por natureza
Total

(36.403)
(22.193)
(2.080)
(4.369)
(4.207)
(2.167)
(1.130)
(133)
(572)
(154)
(5.662)
(2.273)
(81.343)

(45.849)
(22.376)
(840)
(3.736)
(6.860)
(3.751)
(1.310)
(657)
(175)
(5.434)
(2.517)
(93.505)

Classificadas como:
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Total

(36.403)
(24.702)
(20.238)
(81.343)

(45.849)
(26.758)
(20.898)
(93.505)

34
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21. INFORMAÇÕES SOBRE OS SEGMENTOS
O Grupo possui apenas um segmento operacional definido como varejo, o qual abrange o
desenvolvimento e comercialização de artigos de vestuário, acessórios e experiências
esportivas voltadas o reforço do posicionamento da marca e aumento do fluxo de clientes
para as lojas. O Grupo está organizada, e tem o seu desempenho avaliado, como uma
única unidade de negócios para fins operacionais, comerciais, gerenciais e administrativos.
Essa visão está sustentada nos seguintes fatores:
• Não há divisões em sua estrutura para gerenciamento das diferentes linhas de
produtos, mercados ou canais de venda.
• As áreas de desenvolvimento operam para todas as suas linhas de produtos e
canais de venda.
• As decisões estratégicas do Grupo estão embasadas em estudos que demonstram
oportunidades de mercado e não apenas no desempenho por produto ou canal.
Para fins gerenciais a Administração acompanha a receita bruta consolidada por canal de
venda, conforme demonstrado a seguir:
30/06/2020
Receita bruta:
Varejo - rede própria
Mercadorias para franquias
“Royalties”
Eventos
Outras
Total da receita bruta
Impostos e devoluções
Total da receita líquida

72.635
23.839
12.099
2.904
211
111.688
(32.156)
79.532

30/06/2019
98.259
32.368
18.246
8.924
650
158.447
(44.465)
113.982

22. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
30/06/2020
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Perda de crédito não realizado
Outros créditos tributários
Reversão (Provisão) de perdas com estoque
Baixa de bens do ativo imobilizado
Plano de ações
Outras receitas
Total

1.173
(177)
(12)
1.008
11
(602)
18
1.419

30/06/2019
(1.055)
(12)
(116)
(213)
74
(601)
52
(1.871)

23. RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Juros Ativos
Atualização monetária
Outras receitas financeiras
Total

30/06/2020

30/06/2019

751
318
70
784
18
1.941

1.324
31
151
1.506
35
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24. DESPESAS FINANCEIRAS
30/06/2020
Encargos sobre antecipações de recebíveis de operadoras de
cartão de crédito
Tarifas bancárias
Juros sobre arrendamento - direito de uso
Juros e multas
Desconto concedido
Correção monetária passiva
Outras despesas financeiras
Total

(234)
(219)
(2.401)
(788)
(152)
(159)
(15)
(3.968)

30/06/2019

(274)
(2.605)
(12)
(205)
(2)
(3.098)

25. LUCRO (PREJUIZO) POR AÇÃO
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro (prejuízo) líquido disponível aos
detentores de ações e a média ponderada das ações em circulação utilizada para calcular
o lucro (prejuízo) básico e diluído. O Grupo não possui transações que afetem a diluição do
lucro (prejuízo).
30/06/2020
Lucro (prejuízo) líquido do período

(1.947)

Denominador básico (em milhares de ações):
Quantidade de ações
Quantidade total de ações

929.526
929.526

Lucro (prejuízo) por ação - básico e diluído (em R$)

(0,0021)

30/06/2019
13.616
929.526
929.526
0,0146

26. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Categorias de instrumentos financeiros
Nota
explicativa
Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Depósitos judiciais
Total dos ativos financeiros
Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Aluguéis a pagar
Arrendamento direito de uso a pagar
Dividendos a pagar
Total passivos financeiros
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30/06/2020

31/12/2019

4
5
15

86.768
30.469
11.638
128.875

47.414
65.160
11.104
123.678

10
11
17

12.382
30.225
2.290
1.115
48.009
114.064
208.085

13.456
1.647
3.643
2.642
49.200
123.963
194.551
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b) Riscos financeiros
As atividades do Grupo estão sujeitas a riscos financeiros: de crédito e liquidez.
Entretanto, para assegurar que se tenha caixa suficiente para atendimento das
necessidades operacionais, a Administração monitora as previsões contínuas das
exigências de liquidez.
c) Gestão do risco de taxa de câmbio
Fornecedores estrangeiros
O Grupo importa de fornecedores estrangeiros mercadorias, matérias-primas e
insumos para desenvolvimento e comercialização. Essas compras são substancialmente
denominadas em dólares americanos e não estão expostas a variação do câmbio, pois
o pagamento é 90% antecipado e o restante liquidado no prazo de até 10 dias da
entrada da mercadoria no centro de distribuição.
No período não há saldo de fornecedor em moeda estrangeira.
d) Análise de sensibilidade
Risco de câmbio
O risco cambial do Grupo provém, da importação de mercadorias para revenda. Para
as operações em moeda estrangeira relacionadas com o seu ciclo operacional, o Grupo
não adota mecanismos de proteção a possíveis variações cambiais considerando: (a)
baixo volume de importação, em que uma maxi valorização do dólar norte-americano
significaria uma redução das margens desses mercadorias, (b) irrelevância de valores
a pagar para fornecedores estrangeiros, já que 90% do volume de mercadorias
importadas são pagos com antecedência a embarcação dos mesmos e 10% deles são
pagos até 10 dias após o recebimento da mercadoria.
Risco de taxa de juros
O Grupo possui indexados à variação da taxa CDI., A seguir, está apresentada a
exposição a risco de juros das operações vinculadas a este indicador. De acordo com o
requerido pela Instrução CVM nº 475/08, a análise de sensibilidade foi calculada com
base na exposição dos saldos contábeis em 30 de junho de 2020.
Cenário I
Provável

Risco do Grupo
Financiamentos expostos a variação do CDI
Valor justo projetado
Impacto da variação do CDI
Taxa do CDI

30.225
30.225
3%

Cenário II
Possivel+
25%

Cenário III
Remoto
+50%

30.225
30.280
55
3,8%

30.225
30.334
109
4,5%

e) Gestão de risco de crédito
As vendas das lojas são efetuadas para um grande número de clientes e quase na sua
totalidade por cartões de crédito, débito e em espécie, sendo o risco de crédito
minimizado.
As vendas on-line são efetuadas no site do Grupo, onde 76% é o recebimento por
cartão de crédito, e 21% é por boleto bancário, que a venda somente é concretizada
após a comprovação da liquidação.
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O Grupo possui concentração de vendas em 197 franqueados que correspondem a
22% das vendas em 30 de junho de 2020 e 38% em 30 de junho de 2019. As vendas
para franqueados são suportadas através de contratos, pedidos de compra e outros
instrumentos legais que venham a ser necessários e desta forma existe uma proteção
sobre as operações que podem até gerar incorporação das operações do franqueado.
O Grupo adota critério formal para aceite e contratação de franqueados dos quais são
exigidas avaliações rigorosas das condições sócio econômicas, capacidade de gestão do
negócio e potencial de atendimento a marca, visando prevenir perdas por
inadimplência e que comprometa o negócio.
f) Gestão de risco de liquidez
A gestão prudente do risco de liquidez implica manter disponibilidades de captação por
meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de
mercado. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez
das empresas para assegurar que haja caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais.
Na tabela a seguir, o saldo de fornecedores apresenta giro em até 45 dias, prazo
médio de pagamento, e o saldo de empréstimos e financiamentos até 1 ano, por se
tratar de valores de financiamento de capital de giro - conta garantida:

Operação

Saldo
Contabil

Fluxo de
Caixa
Contratual

Até
1 ano

Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Aluguéis a pagar
Partes relacionadas
Dividendos a pagar
Arrendamento a pagar

12.382
30.225
1.115
2.290
114.064
48.009

12.382
33.028
1.115
2.290
114.064
65.432

12.382
10.749
1.115
2.290
114.064
10.000

Até
2 anos
22.279
9.332

Até
3 anos
9.332

Até
4 anos
9.255

Até
5 anos

Acima de
5 anos

8.356

19.157

g) Valor justo dos instrumentos financeiros
O Grupo utiliza, quando aplicável, o pronunciamento técnico CPC 48/IFRS 9 Instrumentos Financeiros: Evidenciação para instrumentos financeiros mensurados no
balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer a divulgação das mensurações do
valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:
x Informações de Nível 1: são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos
para ativos ou passivos idênticos aos quais as Empresas podem ter acesso na data
de mensuração.
x Informações de Nível 2: são informações, que não os preços cotados incluídos no
Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente.
x Informações de Nível 3: são informações não observáveis para o ativo ou passivo.
O Grupo não possui instrumento financeiro a valor justo.
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27. COBERTURA DE SEGUROS
O Grupo adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de
riscos e sua relevância, levando em consideração a natureza de sua atividade e a
orientação de seus consultores de seguros. A cobertura de seguros, em valores, em
30 de junho de 2020, é assim demonstrada:
Tipo de
cobertura

Itens
Prédios, móveis, maquinismos, utensílios e
estoque de matérias - primas e produtos
acabados

Danos materiais e
lucros cessantes
Máquinas e
equipamentos

Impressora têxtil

Vencimento

Importância
segurada

Mar/21

94.837

Out/20

1.412

28. EVENTOS SUBSEQUENTES
Eventos societários
Em 13 de agosto de 2020, o Conselho de Administração da Companhia deliberou pela
homologação da conversão voluntária de 522.748.625 ações ordinárias de emissão da
Companhia em 52.274.864 ações preferenciais, à razão de 1 (uma) ação preferencial para
cada 10 ações ordinárias. Desta forma, o capital social da Companhia ficou dividido em
929.526.239 ações, sendo 877.251.375 ações ordinárias e 52.274.864 ações
preferenciais.
Adicionalmente, em 13 de agosto de 2020 foi também aprovado, em Assembleia Geral
Extraordinária, o aditamento e a consolidação do Plano de Opção de Ações da Companhia,
para ajustar os termos e condições das opções outorgadas ao Diretor-Presidente em julho
de 2018 à nova estrutura acionária da Companhia, de forma que as opções passaram a
ter por objeto 1.400.000 ações preferenciais (equivalentes a 1,00% do valor econômico
do Grupo), mantido o cronograma de aquisição do direito de exercício (vesting) e o preço
de exercício de R$4.500 para a totalidade das opções. Foi também acordada a forma de
liquidação das opções, que serão consideradas automaticamente exercidas quando da
liquidação do IPO da Companhia. A liquidação do exercício das opções será feita mediante
entrega de ações mantidas em tesouraria.
Por fim, na mesma Assembleia Geral Extraordinária, foi também aprovado o Programa de
Ações Restritas da Companhia, que estabelece as condições gerais do incentivo de longo
prazo a ser outorgado aos administradores e empregados elegíveis do Grupo, com o
objetivo de atraí-los, motivá-los e retê-los, bem como alinhar seus interesses aos
interesses da Companhia e de seus acionistas.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O primeiro semestre de 2020 trouxe incertezas em função do impacto da pandemia do COVID-19,
principalmente a partir do segundo trimestre. Com o objetivo de resguardar a saúde e segurança de
nossos colaboradores e consumidores, chegamos a fechar temporariamente todas as lojas do Grupo, além
de adotarmos o regime de trabalho remoto e redução de contingente no Centro de Distribuição. Nesse
ambiente econômico desafiador, estivemos focados em tomar as medidas necessárias para fortalecer
nossa saúde financeira e adaptar e acelerar o desenvolvimento de nosso negócio, aproveitando uma
janela de oportunidade para inovação.
Por meio do comitê de gestão de crise, atual comitê de retomada, formado por nossos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria, focamos nossos esforços de venda na alavancagem de meios
digitais e da plataforma omnichannel, além de proporcionar conteúdo relevante para nossos
consumidores através de aulas online.
A atuação do comitê vem permitindo a definição de estratégias para o enfrentamento e prevenção de
possíveis impactos do COVID-19, como preservação de caixa da Companhia, aceleração de nossa
transformação digital, melhoria da nossa plataforma de e-commerce e logística, apoio à rede de
franqueados e preservação de empregos, dentre outras atuações, intensificando medidas de inovação
que passaram a integrar o DNA da Companhia de forma definitiva.
Adicionalmente, durante o período identificamos algumas tendências que se refletem no aumento do
nosso mercado endereçável, com maior demanda do público consumidor por produtos de qualidade,
unindo roupas esportivas a um estilo casual confortável e cheio de estilo. Aceleramos a transformação
digital, direcionando os nossos esforços no aperfeiçoamento dos mecanismos existentes e implantando
diversos projetos e iniciativas de omnicanalidade, com foco no melhor atendimento à distância dos nossos
clientes. Por meio do desenvolvimento de diversas frentes de inovação, tecnologia e comunicação, o ecommerce se tornou alavanca do nosso omni-canal, e possibilitou, com as ferramentas dos canais digitais,
oferecer soluções diferenciadas que se mostraram essenciais nesse momento de pandemia. Identificamos
também a intensificação de novos hábitos adquiridos dos consumidores, buscando se manter ativo e
saudável, mesmo durante o período de isolamento social ocasionado pela pandemia.
Reflexo disso, ainda com um cenário adverso, continuamos expandindo a nossa rede de lojas franqueadas,
demonstrando a capacidade de entrega, inovação e resiliência. Em 30 de junho de 2020, atingimos um
total de 233 lojas físicas e nosso e-commerce apresentou um aumento de 275% no volume de vendas
online, em comparação com o mesmo período do ano anterior, demonstrando uma aceleração na nossa
transformação digital, em especial nesse último trimestre. Também, além dos serviços oferecidos em
nossa plataforma digital, em 2020 lançamos o modelo online de aulas oferecidas por nossos professores
parceiros, integrando as TF Experiences às novas necessidades de nosso público alvo. Com mais de 600
treinadores do Brasil cadastrados, desenvolvemos um hub de aulas online por meio da Campanha
“Continue em Movimento”, oferecendo aulas gratuitas diárias de diversas modalidades, trazendo a
proposta de plataforma de wellness para as casas de nossos clientes. Com uma média de 163 participantes
por aula, foram realizadas aproximadamente 370 aulas para mais de 60 mil participantes inscritos entre
26 de março e 30 de junho de 2020. Além disso, desenvolvemos máscaras de proteção com fio de
tecnologia inovadora com fio anti-viral, distribuindo mais de 80 mil máscaras por meio de campanhas
sociais de doações, para participantes das aulas online e para clientes que realizassem compras conosco.
Por meio de produtos de qualidade, de experiências esportivas únicas, de uma marca forte e reconhecida,
de processos eficientes e de uma estratégia bem definida, buscamos entregar resultados sustentáveis e
consistentes, adicionando valor de longo prazo aos negócios da Track & Field. Mesmo com todos os
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desafios enfrentados em função da pandemia COVID-19, o êxito das operações da Companhia refletiu nos
resultados entregues no período. Concluímos o primeiro semestre com R$ 111,7 milhões de receita bruta,
29,5% de queda comparado ao mesmo período de 2019, mas ainda assim entregamos um EBITDA positivo
de R$ 5,3 milhões e resultado líquido próximo do breakeven (prejuízo de R$ 1,9 milhão).
Seguimos reafirmando o nosso compromisso pela qualidade dos nossos produtos e serviços, com uma
moda cada vez mais responsável e alinhada aos novos hábitos dos consumidores, orientada por uma
gestão eficiente e colaboradores engajados, suportados por fornecedores certificados, garantindo o
comprometimento com a melhoria das condições de trabalho na cadeia de suprimentos.
Continuamos trabalhando para oferecer a melhor experiência possível aos clientes do Grupo Track &
Field, por meio de nossas lojas físicas, e-commerce, experiências esportivas e da nossa plataforma
centrada no consumidor. Mesmo em um cenário econômico desafiador, marcado pela pandemia do
COVID-19, a Companhia vem demonstrando sua capacidade de inovação e entrega, superando momentos
de adversidade por meio da aceleração digital.
Aos nossos Colaboradores, Franqueados, Fornecedores, Conselho de Administração e Fundadores,
agradeço a parceria, o comprometimento e o trabalho, que têm contribuído para a construção da nossa
história.

Tulio Capeline Landin
CEO

Principais Informações Operacionais
Jun/20
Informações Operacionais
Número de Lojas – Total
Número de lojas próprias (1)
Número de lojas de franquias
Número de Eventos – Total
Número de T&F Run Series
Número de TF Experiences
Número de Inscrições – em milhares

234
37
197
20
12
8
25

Jun/19
211
33
178
63
29
34
58

2019
232
34
198
162
80
82
135

Em 31 de dezembro de
2018
2017
199
33
166
122
69
53
98

174
32
142
84
53
32
N/A

(1) E-commerce considerado como 1 loja própria

Operamos por meio de uma abrangente rede de distribuição com alcance nacional, composta
em 30 de junho de 2020 por (i) canal de lojas próprias, que inclui 28 lojas e 8 outlets, (ii) canal
de franqueados, que inclui 197 franquias, (iii) e-commerce, e (iv) eventos e experiências
esportivas. Considerando as receitas geradas por todos estes canais no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2020, as lojas próprias representam 44%, franquias 32%, ecommerce 21%, e eventos e experiências 3%.
Nossas lojas estão estrategicamente localizadas em locais de fluxo relevante de pessoas e alta
visibilidade, incluindo shopping centers selecionados, ruas, aeroportos e academias, que, em
nossa visão, são frequentados por público que compactua com o estilo de vida ativo e saudável
que buscamos oferecer por meio de nossos produtos e experiências. Vale destacar que os
produtos com marca Track & Field são vendidos exclusivamente pela nossa rede de lojas e site,
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sem presença em varejistas multimarcas, como forma de garantir a melhor experiência de
compra aos nossos clientes.
A imagem a seguir apresenta a distribuição, em 30 de junho de 2020, das nossas lojas físicas no
território brasileiro, por regiões e franquias e lojas próprias:

Encerramos o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 com 15,6 mil m2 de área de
vendas, distribuídas em 234 lojas (entre lojas físicas próprias e franquias, somado ao ecommerce), um crescimento médio acima de 20% ao ano em comparação às 48 lojas existentes
ao final de 2011. Acreditamos que nossas lojas físicas fornecem uma experiência de compra
diferenciada ao cliente, por meio de um atendimento personalizado e identidade visual própria,
com um layout alinhado aos conceitos e à imagem da nossa marca, com padrões estabelecidos
para toda a rede, tanto em lojas próprias quanto em franquias.
O crescimento no número de lojas nos últimos 10 anos se deu principalmente em razão da
abertura de novas franquias. No período de seis meses findo em 30 de junho de 2020,
possuíamos 197 franquias, pertencentes a 66 grupos de franqueados, com um número
crescente de média de lojas por grupo (de 1,3 loja em 2011 para 3,0 lojas/franqueado em 2020)
e um baixo índice de saída de franqueados da rede (somente 6 desligamentos desde o início do
programa em 2011). No período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, o maior grupo de
franquias em quantidade de lojas possuía 13 lojas ou 5,7% do total (5 maiores grupos com 27%
do total de lojas neste mesmo período).
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Este crescimento foi possível devido ao modelo desenvolvido pela Companhia, que acreditamos
ser capaz de melhor alinhar os interesses de todos os envolvidos (franqueados, clientes e
Companhia), com diferenciais tais como a cobrança de royalties somente na venda do produto
ao consumidor final (enquanto a prática usual de mercado de franquias de varejo no Brasil é a
cobrança de royalties no momento da venda do produto ao franqueado), cerca de 40 coleções
cápsula por ano (conceito detalhado posteriormente), possibilidade de compra e abastecimento
semanal dos produtos e ausência de quantidades mínimas de compra. A Companhia também
fornece auxílio para franqueados abrirem novas lojas, desde suporte legal para contratos até o
plano de arquitetura, reforma e montagem das lojas. O tempo médio de abertura de uma loja a
partir da assinatura dos contratos de locação e franquia é de 60 dias. Ao longo de todo o período
de parceria, a Companhia segue ajudando com a realização de treinamentos periódicos,
acompanhamento de performance (em média 1 supervisor para cada 20 lojas), auxílio
estratégico e demais suportes para a gestão do negócio. Adicionalmente, o layout de lojas, visual
merchandising, campanhas de marketing e modelo de atendimento são padronizados, além de
os nossos sistemas de TI serem 100% integrados.
O nosso processo de decisão para determinação sobre a abertura de loja própria ou franquia
em determinado ponto comercial leva em consideração fatores como potencial de vendas,
concentração, performance recente no caso de grupos de franqueados da rede e proximidade
com outras lojas. Nosso processo de seleção de franqueados para operar uma nova loja
considera fatores como a sua identificação com a marca, histórico de operações (no caso de
franqueados existentes) e capacidade de desenvolver relacionamento com as comunidades
locais, promovendo experiências que reforcem cada vez mais o conceito de wellness.
Lançada em 2009, nossa plataforma de e-commerce atende todo o território brasileiro e hoje é
integrada com nossa rede física (lojas próprias e franquias). Ainda, investimos em diversas
iniciativas para alavancar nossa omnicanalidade, como (i) TF@Home, que torna possível a venda
em loja de produto usando estoque do e-commerce e entrega onde o cliente desejar, disponível
inicialmente em 27 lojas próprias e 12 franquias, com lançamento previsto para as demais lojas
em 2020; (ii) troca de compras online em lojas próprias e franquias, em função do nosso estoque
integrado; (iii) ship-from-store, processo de atendimento que transforma a loja física em um
ponto de distribuição utilizando o estoque local para atender pedidos online, com projeto piloto
em andamento e lançamento previsto para 2020; e (iv) retirada de pedidos online em lojas,
disponível em 27 lojas próprias e roll-out (lançamento) previsto para 2020.
Possuíamos projetos definidos para promover o desenvolvimento de nossas iniciativas de
omnicanalidade e, devido à situação enfrentada em decorrência da pandemia do COVID-19,
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buscamos concentrar nossos esforços para acelerar sua implementação. Acreditamos ter sido
capazes de nos adaptar e tornar o momento de adversidade em uma oportunidade de inovação,
explorando nosso potencial de e-commerce por meio do lançamento dos projetos previstos para
2020 e o foco na melhoria de nossos mecanismos de atendimento ao cliente à distância. Com
isso, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, tivemos um crescimento de
275% em nosso volume de vendas on-line, quando comparado com o mesmo período do ano
anterior.
Nosso portfólio de produtos é composto por vestuário esportivo (Sportswear), vestuário de
praia (Beachwear), acessórios esportivos (Acessórios) e calçados esportivos (Footwear).
Atualmente a Companhia possui iniciativas estratégicas para todas as categorias de seu
portfolio, como (i) Sportswear, com aumento da linha comfy/lifestyle/athleisure (junção das
palavras “atlético” e “lazer”) para uso de vestimentas da categoria casual, mantendo nossa
presença ativa no cotidiano de nossos clientes e nos adaptando aos novos hábitos do
consumidor, (ii) Beachwear: moda praia com eventos específicos voltados para alavancar vendas
e mudança no mix de produtos, (iii) Acessórios: venda cruzada de acessórios com os eventos
promovidos pela Companhia, e (iv) Footwear: ampliar o foco na categoria de calçados esportivos
e alavancar as vendas do private label (marca própria).
Acreditamos estar bem posicionados para continuar crescendo em nosso mercado de atuação,
nos orientando por fatores de sucesso que norteiam a dinâmica do mercado de atuação em que
estamos inseridos, tais quais: (i) contato direto com o consumidor: venda direta a clientes finais
permite uma maior interação com consumidores em diferentes etapas do ciclo de vida da
compra, o que nos permite obter uma compreensão mais profunda dos nossos clientes; (ii)
engajamento: as marcas mais adaptáveis atualmente envolvem e interagem com consumidores
de diferentes maneiras, oferecendo programas de lealdade, via influenciadores e através de
múltiplas plataformas de mídia social; (iii) comunidade: o desenvolvimento de uma base forte
de consumidores é imperativa para a construção e fidelização de seguidores apaixonados que
se identifiquem não só pelos produtos finais entregues, mas também pela missão e pelos
objetivos da marca em si; (iv) inovação: novos produtos e tecnologias digitais, bem como
mudanças nos hábitos e gostos do consumidor, alimentam novos ciclos e criam oportunidades
no desenvolvimento de novos produtos; (v) personalização: a realização de experiências
personalizadas e a sua entrega de forma diferenciada levam a uma maior conexão dos clientes
com a marca; e (vi) rapidez: a evolução nas expectativas dos consumidores requer uma
infraestrutura ágil e móvel para aumentar a velocidade no mercado - as companhias mais
adaptáveis estão rapidamente adquirindo novos clientes através do aumento na velocidade de
comercialização dos produtos.
Acreditamos que a nossa expansão ocorrerá principalmente de forma orgânica, favorecida pela
capacidade da Companhia em inovar, acompanhar tendências de mercado, desenvolver novos
conceitos e atualizar conceitos existentes, em linha com o que a Companhia tem feito com êxito
em seus mais de 30 anos de história.
De maneira integrada às nossas lojas físicas, nossa cadeia produtiva busca ser eficiente e
responsiva às necessidades de nossos clientes. Vislumbrando garantir a qualidade dos nossos
produtos participamos ativamente de todo o processo produtivo através do desenvolvimento
das peças, pilotagem, compra de materiais, auditoria, controle de qualidade, visitas técnicas,

313

dentre outros. Destacamos que, em 30 de junho de 2020, 72% do volume total de compras
advém de fornecedores nacionais e, considerando os de maior relevância para a Companhia,
são atendidas todas as categorias de matéria prima necessárias para o desenvolvimento de seu
produto, quais sejam: (i) tecido; (ii) aviamentos; (iii) têxtil; e (iv) acessórios, os quais estão em
constante acompanhamento das novas tendências de mercado e buscando sempre oferecer aos
nossos clientes os tecidos de mais alta qualidade e nível de inovação. Exigimos de nossos
fornecedores internacionais a certificação Business Social Compliance Initiative (BSCI) que reúne
empresas comprometidas com a melhoria das condições de trabalho na cadeia de suprimentos
global. Nosso time de controles internos possui um programa de monitoramento estrito para
nossos fornecedores nacionais, com visitas periódicas, checklist detalhado com todos os
aspectos da operação, incluindo verificação das instalações físicas, condições de trabalho,
licenças de funcionamento, dentre outros. São produzidos relatórios de feedback com
evidências das visitas e fazemos o acompanhamento das eventuais necessidades de melhorias.
Nossas operações são apoiadas por nosso centro de distribuição localizado em São Paulo, com
área total de 5 mil m2, que possui estoque integrado e realiza pedidos de reposição de nossas
lojas físicas semanalmente, com tempo médio de entrega de dois dias úteis na grande São Paulo
e de até seis dias uteis para demais localidades. O nosso processo de reposição é fracionado, ou
seja, o produto é reposto no nível de unidade de manutenção de estoque (Stock Keeping Unit –
SKU) por cor e tamanho.
Nosso processo de desenvolvimento de produtos e produção é orientado por dados, sendo as
peças testadas antes de seu lançamento. Além das duas principais coleções lançadas no ano
(inverno e verão), realizamos o lançamento de pelo menos 40 coleções cápsulas por ano,
buscando prontamente identificar as principais tendências nacionais e internacionais e atualizar
a nossa variedade de produtos, compostos por tecidos, cores e, em diversos casos, com
estampas exclusivas. Primamos por desenvolver tecnologias e tecidos exclusivos de ponta para
melhorar a performance esportiva e aumentar o conforto de nossos clientes. Entre as principais
tecnologias e tecido exclusivos utilizados em nossas coleções estão o Thermodry, Ultramax
Strech, TF Power Cool, Redtech, CoolcottonPima e UV Tech.
TF Experiences
Além de nosso portfólio diversificado de artigos esportivos, possuímos forte atuação na
realização de eventos, buscando oferecer ao nosso público-alvo além de nossos produtos
esportivos, a participação em experiências como corridas, aulas de ciclismo, aulas de yoga e
outras práticas, organizadas tanto por nós quanto por nossos franqueados, experiências essas
que acreditamos estarem alinhadas à nossa missão de conectar pessoas a um estilo de vida ativo
e saudável, conhecidas como TF Experiences. Para garantir que nossos clientes possuam
condições para a realização de atividades esportivas, investimos na realização de eventos desde
2004, ano no qual participamos do lançamento da primeira edição do Ironman Triathlon no
Brasil. Desde então, nos fortalecemos no cenário de promoção de eventos, possuindo o maior
circuito de corridas da América Latina em número de provas, a T&F Run Series, e apresentando
um crescimento em nosso número de eventos, que passaram de 122 experiências em 2018, com
98,4 mil inscritos, para 162 experiências em 2019, com 134,8 mil inscritos. Em 2019, nosso
circuito já estava presente em mais de 30 cidades brasileiras.
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Com uma ampla estrutura de apoio aos atletas, acreditamos que nossas experiências oferecem
conforto, comodidade e segurança, com facilidade no acesso e benefícios oferecidos na arena
do evento, como estacionamento, hidratação, alimentação e um diferenciado kit atleta da prova
que conta com nossa exclusiva camiseta, além de outros brindes, premiações e ativações de
parceiros que trazemos para os eventos.
Plataforma TFSports
Para impulsionar a participação de nossos clientes nas experiências promovidas pela
Companhia, desenvolvemos, em 2017, o aplicativo TFSports, canal que permite o acesso
antecipado às inscrições para as corridas e os eventos esportivos, além de conter ofertas e
lançamentos exclusivos, bem como informações de classificação nas provas. O aplicativo
contava com 115 mil usuários em 2018, passando para aproximadamente 196 mil usuários em
2019 e 212 mil usuários em 30 de junho de 2020. Como uma das medidas de enfrentamento e
adaptação à pandemia do COVID-19, realizamos, ao final do terceiro trimestre de 2020, uma
série de inovações para manter a presença de nossa plataforma de wellness no dia-a-dia de
nossos clientes. Além dos serviços já oferecidos em nossa plataforma digital, lançamos o modelo
online de aulas de diversas atividades esportivas, tais como treinamento funcional, yoga e
pilates, oferecidas por nossos professores parceiros, integrando as TF Experiences às novas
necessidades de nosso público alvo e oferecendo, ainda, novos modelos de atuação digital para
os professores. Com mais de 600 treinadores do Brasil cadastrados, desenvolvemos um hub de
aulas online por meio da Campanha “Continue em Movimento”, oferecendo aulas gratuitas
diárias de diversas modalidades, trazendo a proposta de plataforma de wellness para as casas
de nossos clientes. Com uma média de 163 participantes por aula, foram realizadas
aproximadamente 370 aulas para mais de 60 mil participantes inscritos entre 26 de março e 30
de junho de 2020. A campanha possui nota NPS 91. Ainda, a Companhia está desenvolvendo em
conjunto com franqueados parceiros nova funcionalidade para o aplicativo TFSports, que
passará a realizar também a intermediação entre professores parceiros e clientes, atuando no
cadastramento, promoção e divulgação de profissionais. Para desenvolvimento dessa
ferramenta, foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 5 de agosto de 2020 uma bonificação em dinheiro equivalente a até 20% dos ganhos
auferidos a ser oferecidos aos franqueados e outros parceiros que participaram no
desenvolvimento da ferramenta Personal Trainer do aplicativo, em caso de evento de liquidez.
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O TFSports é uma importante ferramenta para conectar nossos usuários a eventos oferecidos
por nós ou por nossos parceiros, incentivando a integração de canais uma vez que o Kit das
corridas e experiências são retirados em lojas pré-determinadas, gerando maior fluxo de clientes
e vendas. No gráfico abaixo apresentamos a evolução da base de usuários da plataforma dos
eventos e experiências:

Em linha com nossa missão, promovemos experiências que envolvem homens, mulheres e
crianças, resultando em um maior engajamento de nossos clientes, o que se traduz em maiores
vendas. De acordo com nossos dados internos, clientes que participam de nossas experiências
tendem a realizar compras em valores cerca de 34% superiores aos demais clientes, conforme
apurado nos exercícios de 2018 e 2019.
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Rede de lojas físicas e mídias sociais integradas a uma plataforma omni-canal robusta
Considerando o e-commerce, em 30 de junho de 2020, tínhamos 234 lojas em 24 estados
brasileiros, estando presentes em todas as regiões do Brasil e em 94 cidades. Possuímos 147
lojas físicas em shopping centers, 42 lojas físicas localizadas na rua, 8 lojas localizadas em outlets,
além de 7 lojas em aeroportos e 29 lojas instaladas dentro de academias, nas quais há grande
frequência de nosso público-alvo.
Nós alavancamos nossa rede de lojas físicas com soluções digitais, oferecendo aos nossos
clientes uma operação com delivery nacional integrado à plataforma omni-canal e uma
experiência de compra completa. Dentre as iniciativas do Grupo Track & Field, destacamos:
●

Compre online e troque na loja: com início em 2019, permite que clientes façam suas
compras online e realizem possíveis trocas na nossa rede de lojas físicas, tanto próprias
quanto franquias;
●

Vitrine Infinita (TF@Home): com início em 2017 em 27 lojas próprias e em 2019 como
projeto piloto em 12 franquias, essa solução garante que os clientes realizem suas
compras em lojas físicas e recebam seus pedidos em casa;

●

Aplicativo Track&Field: disponível desde 2019 e em constante aprimoramento, nosso
aplicativo permite que nossos clientes realizem compras de maneira mais prática e
dinâmica;

●

Compre online e retire na loja: disponível a partir de agosto de 2020 como projeto
piloto, possibilita que a loja utilize seu próprio estoque para entregar em poucas horas
compras feitas através do e-commerce;

●

Aplicativo TFSports: ferramenta para conectar nossos usuários a eventos oferecidos por
nós ou por nossos parceiros, inclusive franqueados, com a retirada do kit de corridas e
experiências que ocorre em determinadas lojas da nossa rede, proporcionando um
aumento dse fluxo de clientes significativo; e

●

Ship-From-Store: disponível a partir de agosto de 2020 como projeto piloto, possibilita a
compra no e-commerce e o envio para o cliente da loja mais próxima, permitindo agilidade
na entrega, um operacional logístico otimizado e a utilização de nossas lojas como
estoques.

Possuímos, ainda, uma grande presença nas mídias sociais, contando com mais de 798 mil
seguidores de nossos perfis em redes sociais1, com aproximadamente 355 mil seguidores apenas
no Instagram em agosto de 2020. Passando a explorar nossas habilidades no e-commerce
começamos a utilizar novos canais, como o aplicativo do Whatsapp, fazendo uma integração de
on e offline que nos permite levar nossas vitrines aos nossos clientes de forma ágil inovadora.
Pela ferramenta, os vendedores das nossas lojas físicas interagem com os clientes por meio do
aplicativo WhatsApp, permitindo que, nas vendas dos produtos, todos os vendedores das lojas
passassem a ser considerados digitais ativos, continuando as vendas dos nossos produtos
durante a quarentena.

1

Inclui Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, Linkedin e T&F Blog (usuários ativos) em fevereiro de 2020.
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Tais plataformas de mídia digital permitem, além da maior interação com o público-alvo, a
conexão entre a marca e consumidor, o enriquecimento da plataforma omni-canal e a maior
visibilidade para a divulgação de nossas experiências, como por meio de influenciadores digitais
e eventos na rede social Facebook. No período de seis meses findo em 30 de junho de 2020,
25,7% de nossas vendas foram influenciadas digitalmente, o que demonstra o retorno
expressivo do investimento no processo de digitalização de nosso negócio e marketing, bem
como uma evolução com relação ao observado em janeiro de 2020.
Acreditamos que a nossa plataforma omni-canal possui ainda grande potencial de crescimento,
engajando nosso consumidor em todos os canais disponibilizados. Nosso e-commerce
representou aproximadamente 16,2% do nosso sell out no período de seis meses encerrado em
30 de junho de 2020, comparado a 3,3% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, sendo o restante do nosso sell out representado pelas vendas em nossas lojas físicas.
Aproveitamos a necessidade apresentada em decorrência do fechamento de nossas lojas físicas
devido à pandemia do COVID-19 no primeiro semestre de 2020 para alavancar o projeto de
omicanalidade incentivando, a utilização dos canais digitais para a comunicação e
relacionamento com os clientes.
De acordo com nossos dados internos, com base no período de seis meses findo em 30 de junho
de 2020, o cliente omini-canal, que consome através dos canais físico e online, consome 3x mais
que o cliente exclusivo do canal físico e 6x mais que o cliente exclusivo do e-commerce.
Relacionamento com auditores independentes
Em conformidade com a Instrução CVM nº381/03, informamos que nossos auditores
independentes não prestaram serviços que não os relacionados à auditoria das Demonstrações
Financeiras. A política da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes
assegura que não haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade.
Declaração da Diretoria
A Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos
auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas aos seis meses
encerrados em 30 de junho de 2020.
Agradecimentos
A Administração agradece aos acionistas, aos Conselheiros, aos clientes e fornecedores, aos
franqueados, às instituições financeiras pelo apoio e confiança, e aos seus colaboradores pela
dedicação e empenho.

São Paulo, 13 de agosto de 2020
A Administração.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas e ao Conselho de Administração da
Track & Field CO S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Track & Field CO S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o período de seis meses findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, individual e consolidada, da Track & Field CO S.A. em 30 de junho de 2020, o
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa
individuais e consolidados para o período de seis meses findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(“International Financial Reporting Standards - 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 intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e a
suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, 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.
Ênfase
Potenciais efeitos da COVID-19
Devido à declaração de pandemia decorrente da COVID-19, chamamos a atenção para a nota
explicativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, na qual a Companhia
descreve os efeitos da COVID-19 em suas operações e as ações tomadas até o momento.
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e
independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada
da DTTL e suas firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em
mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para
saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do período 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.
Realização de ativos não circulantes
Por que foi considerado um PAA
A Companhia possui saldos de ativos não circulantes, tais como: ativo imobilizado, incluindo os
ativos de direito de uso, e impostos a recuperar, os quais são submetidos a teste de perda por
redução ao valor recuperável quando existe algum indicativo. Esse teste envolve estimativas e
julgamentos significativos, incluindo a projeção de resultados futuros. Consideramos essa uma
área de foco de auditoria por: (i) envolver a projeção de resultados futuros, em que a
utilização de diferentes premissas pode modificar significativamente as perspectivas de
realização desses ativos e a eventual necessidade de registro de redução ao valor recuperável,
com consequente impacto nas demonstrações financeiras; (ii) impacto gerado no resultado
atual da Companhia em decorrência dos aspectos relacionados a pandemia da COVID-19; e
(iii) representatividade do saldo dessas contas, no contexto das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
Como nossa auditoria endereçou este assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a análise das premissas e
julgamentos críticos utilizados pela Administração, que já incluem impactos em decorrência da
pandemia da COVID-19; e (ii) os teste das projeções e das premissas mais representativas
utilizadas pela Administração para realização do teste do valor recuperável dos ativos não
circulantes, com o objetivo de observar a razoabilidade dessas estimativas de realização.
Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos,
consideramos que as premissas adotadas pela Administração para avaliação da realização dos
ativos não circulantes são aceitáveis e as divulgações em notas explicativas são consistentes
com as informações obtidas, considerando as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (“DVA”) referentes ao período
de seis meses findo em 30 de junho de 2020, 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 financeiras e os registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os
critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 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 financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.

© 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

321

2

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
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.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras 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 esse 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 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 e 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 de suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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 detecta 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.

© 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Como parte de uma 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 obtemos
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 Obtemos 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 de 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 de suas
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a 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.
x Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão
e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
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.
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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 período 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, 13 de agosto de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Marcelo de Figueiredo Seixas
Contador
CRC nº 1 PR 045179/O-9

2020-SPO-1839 VF.docx
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16
19
7
8
9
10

4
5
6
7

Nota
explicativa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TOTAL DO ATIVO

NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos a recuperar
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente e outros créditos
Total do ativo circulante

ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

TRACK & FIELD CO S.A.

246.470

1.095
6.662
17.755
14.478
47.165
719
87.874

55.709
26.040
61.258
11.363
4.226
158.596

239.403

1.696
4.325
15.974
7.243
51.665
912
81.814

30.718
56.886
55.156
12.857
1.972
157.589

31/12/2019

Controladora
30/06/2020

284.106

11.638
6.662
17.755
52.044
1.610
89.709

86.768
30.469
61.258
11.490
4.412
194.397

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Ações em tesouraria
Reserva para plano de opção de compra de ações
Reserva de lucros
Outros resultados abrangentes
Prejuízo do período
Total do patrimônio líquido

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos direito de uso a pagar
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Outras obrigações
Total do passivo não circulante

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Investimentos - passivo a descoberto
Partes relacionadas
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Arrendamentos direito de uso a pagar
Aluguéis a pagar
Dividendos a pagar
Outras obrigações
Total do passivo circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

274.559 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.104
4.325
15.974
57.081
1.873
90.357

47.414
65.160
55.156
12.997
3.475
184.202

31/12/2019

Consolidado
30/06/2020

17
17
17
17
17
17

12
15
16

17

11
12
8
18
13
14
15

Nota
explicativa

246.470

10.000
(25)
2.405
7.791
1.870
(1.947)
20.094

20.107
38.506
6.760
5
65.378

11.582
10.118
10.078
4.088
9.479
3.821
6.726
1.107
100.622
3.377
160.998

239.403

415
1.803
8.607
1.867
12.692

40.485
7.669
56
48.210

12.364
5.757
6.637
9.868
22.767
5.758
2.642
109.622
3.086
178.501

31/12/2019

Controladora
30/06/2020

284.106

10.000
(25)
2.405
7.791
1.870
(1.947)
20.094

20.107
40.605
21.454
5
82.171

12.382
10.118
2.290
12.659
7.334
7.404
1.115
114.064
14.475
181.841

274.559

415
1.803
8.607
1.867
12.692

42.883
21.534
56
64.473

13.456
1.647
3.643
12.945
26.966
6.317
2.642
123.963
5.814
197.393

31/12/2019

Consolidado
30/06/2020

6

TRACK & FIELD CO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) líquido por ação)

Nota
explicativa

Controladora
30/06/2020
30/06/2019

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS

20

66.306

89.739

79.532

89.739

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

21

(33.333)

(40.502)

(36.403)

(40.502)

32.973

49.237

43.129

49.237

(27.130)
(12.758)
3.443
1.173

(28.313)
(16.053)
(47)
(1.560)

(24.702)
(20.238)
1.419

(28.313)
(16.098)
(1.560)

LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

21
21
8
23

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

24
25

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos

19
19

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO POR AÇÃO - R$

26

(2.299)

3.264

(392)

3.266

1.399
(3.385)

704
(2.811)

1.941
(3.968)

704
(2.813)

(4.285)

1.157

(2.419)

1.157

2.338

(1.087)
406

(1.866)
2.338

(1.087)
406

(1.947)

476

(1.947)

476

(0,0021)

0,0005

(0,0021)

0,0005

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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TRACK & FIELD CO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

Controladora
30/06/2020
30/06/2019
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO
Item que será reclassificado subsequentemente para o resultado:
Ganho (perda) na conversão de demonstrações financeiras de controlada no exterior

(1.947)

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO PERÍODO

(1.944)

3

476
(13)
463

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019
(1.947)
3
(1.944)

476
(13)
463

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020

Prejuízo do período
Ações em Tesouraria
Aumento de capital
Ganho na conversão de demonstrações financeiras de controlada no exterior
Plano de opções de ações
Dividendos distribuídos

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019

Lucro líquido do período
Perda na conversão de demonstrações financeiras de controlada no exterior
Plano de ações
Dividendos distribuídos

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

TRACK & FIELD CO S.A.

17.c

17.a
8

Nota

Nota

2.405

10.000

(25)

602
-

(25)

9.585
-

1.803

7.791

(585)
(231)

-

8.607

Reserva
de lucros

97.307

1.202
Reserva para
plano de opção
de compra
de ações

(433)

97.740

Reserva
de lucros

601
-

601

415

Capital
social

Ações em
Tesouraria

-

415

-

Ações em
Tesouraria

415

Capital
social

Reserva para
plano de opção
de compra
de ações

1.870

3
-

-

1.867

Outros
resultados
abrangentes

1.852

(13)
-

1.865

Outros
resultados
abrangentes

(1.947)

-

(1.947)

-

Lucros
acumulados

476

476
-

-

Lucros
acumulados

20.094

(1.947)
(25)
9.000
3
602
(231)

12.692

Total

101.252

476
(13)
601
(433)

100.621

Total

9

TRACK & FIELD CO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do período
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo)
do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Atualização monetária de depósitos judiciais
Atualização monetária de provisão de contingências
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
(Constituição) reversão de perda projetada de estoque
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Perdas de crédito
Perda de crédito esperada
Resultado de equivalência patrimonial
Baixa de ativo imobilizado e intangível
Juros s/ empréstimos
Juros s/ arrendamento - direito de uso
Atualização monetária de impostos a recuperar

Controladora
30/06/2020
30/06/2019

(1.947)

9 e 10
16
16
19
6
23
23
5
8
9 e 10
12
15

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber
Partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Contas a pagar
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras obrigações
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Aumento de capital em controlada
Lucros recebidos de controladas
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento

9
10

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos
Captação de empréstimos e financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos - principal e juros
Arrendamentos direito de uso pago - principal e juros
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

17d
12
12
15

VARIAÇÃO CAMBIAL SOBRE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DE
CONTROLADA NO EXTERIOR

476

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019

(1.947)

476

5.002
(139)
(18)
(2.338)
(1.008)
(927)
177
133
(3.443)
1
534
2.270
(625)

5.147
681
(2.607)
742
12
47
47
2.512
-

5.692
(259)
(269)
(472)
(1.008)
(1.173)
177
133
1
584
2.401
(784)

5.147
681
(2.607)
742
12
47
2.512
-

30.536
(5.094)
338
740
(2.253)
(782)
(389)
(8.567)
(1.535)
(2.549)
849
8.966
(10.379)
(1.413)

26.617
(7)
(13.467)
(1.368)
(234)
(398)
5.610
(1.134)
(5.634)
(958)
(2.172)
(24)
13.888
(3.028)
10.860

34.381
(5.094)
510
(275)
(936)
(1.074)
(286)
(9.267)
(1.527)
(1.353)
10.549
28.704
(12.231)
16.473

26.617
(13.467)
(1.368)
(234)
(398)
5.611
(1.134)
(5.634)
(954)
(1.077)
(1.077)
13.895
(3.028)
10.867

(307)
(3)
(17)
549
222

(111)
(320)
(430)

(317)
(77)
(394)

(111)
(320)
(430)

(231)
30.000
(309)
(3.281)
26.179

(682)
(2)
(4.931)
(5.615)

(1.130)
30.000
(2.006)
(3.592)
23.272

(682)
(2)
(4.931)
(5.615)

3

(13)

3

(13)

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

24.991

4.801

39.354

4.808

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

30.718
55.709

16.468
21.269

47.414
86.768

16.470
21.278

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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TRACK & FIELD CO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

Nota
explicativa
RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Perda de crédito
Perda de crédito esperada

20
23
23
5 e 21

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
VALOR ADICIONADO BRUTO
9 e 10

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir

24

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal:
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Impostos, taxas e contribuições:
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros:
Juros e despesas bancárias
Aluguéis

25

Remuneração de capitais próprios:
Lucros retidos

Controladora
30/06/2020 30/06/2019

87.778
18
(177)
(133)

117.989
50
(12)
-

102.779
18
(177)
(133)

117.989
50
(12)
-

(42.668)
(9.600)

(52.862)
(18.917)

(45.737)
(12.542)

(52.862)
(18.917)

35.218

46.248

44.208

46.248

(1.267)

(3.291)

(1.698)

(3.291)

33.951

42.957

42.510

42.957

1.399
35.350

704
43.661

1.941
44.451

704
43.661

12.617
2.597
891
16.105

12.739
2.413
951
16.103

15.899
2.869
1.069
19.837

12.739
2.413
951
16.103

1.244
10.381
11.625

5.154
13.439
18.593

4.656
10.381
931
15.968

5.154
13.439
18.593

3.839
5.728
9.567

(264)
8.753
8.489

(1.947)
(1.947)

476
476

35.350

VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO

Consolidado
30/06/2020 30/06/2019

43.661

4.366
6.227
10.593

(1.947)
(1.947)
44.451

(264)
8.753
8.489

476
476
43.661

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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TRACK & FIELD CO S.A. E CONTROLADAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL
A Track & Field CO S.A. (“Companhia”, “Controladora” ou “TF”), domiciliada no Brasil,
constituída como uma sociedade comercial por ações ordinárias de sociedade anônima,
tem sua sede social localizada em São Paulo - SP, que diretamente ou por meio de suas
controladas, tem como principais atividades o desenvolvimento e comercialização de
produtos esportivos e de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios),
oriundos do mercado nacional e internacional, a participação em outras sociedades, a
administração e sublicenciamento de franquia empresarial e a promoção e organização de
eventos esportivos. A Companhia tem sede em São Paulo, no Estado de São Paulo, e foi
fundada em 1988, sendo atualmente constituída como uma sociedade por ações.
As demonstrações financeiras consolidadas, e contemplam as seguintes empresas: (i)
Track & Field Co S.A., (ii) Fratex Confecções Ltda., (iii) The Track & Field Store INC., (iv)
Retail Solutions Assessoria e Consultoria de Merchandising Ltda., (v) Real Time Sports
S.A. e (vi) Track & Field Franchising Ltda. (as "Entidades do Grupo Track & Field",
“Empresas”, “Grupo Track & Field” ou “Grupo”), as quais são administradas como uma
única entidade econômica.
Em 30 de dezembro de 2019, os controladores do Grupo Track & Field aprovaram realizar
uma reorganização societária a fim de (i) aprimorar a governança corporativa do Grupo e
(ii) preparar a estrutura para “oferta inicial pública de ações”. Desta forma estabeleceu-se
a Companhia como holding mista do Grupo Track & Field. A reorganização ocorreu com a
aquisição integral das ações ou quotas das demais entidades do Grupo.
Adicionalmente, em 27 de fevereiro de 2020, através de reunião de sócios, a Companhia
transformou-se em uma sociedade por ações, tendo alterado a sua razão social para Track
& Field Co S.A., além de ter convertido suas cotas em ações ordinárias, a razão de 1 ação
por cota. Adicionalmente, a Companhia reestruturou sua governança, tendo criado um
conselho de administração e comitês estatutários para assessorá-lo. E, nesta mesma
oportunidade alterou a razão social da controlada de Track & Field Co Participações Ltda
para Fratex Confecções Ltda.
Em 30 de junho de 2020, a Companhia e suas controladas dispunham de 36 lojas próprias
(34 em 30 de junho de 2019), 197 lojas franqueadas em funcionamento (177 em
30 de junho de 2019), 2 escritórios administrativos no bairro do Itaim, 1 centro de
distribuição no Ipiranga e 1 depósito em Osasco.
Impactos relacionados à COVID-19
Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde, declarou a COVID-19 como
uma pandemia, quando o vírus alcançou mais de 100 países, obrigando o fechamento de
diversos mercados ao redor do mundo, incluindo o Brasil, levando os Governos a tomarem
medidas que garantissem a segurança da saúde da população.
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Os potenciais impactos da pandemia do COVID-19 nos resultados futuros da Companhia
são incertos, considerando o fechamento temporário de todas lojas físicas entre
15 de março e meados de maio de 2020, a depender da região e respectivos decretos.
Entretanto, durante este período, a Companhia passou a explorar suas habilidades no ‘ecommerce’, demonstrando a aceleração da transformação digital. Utilizando-se de novos
canais, como o aplicativo do ‘Whatsapp’ para promover uma integração de ‘on’ e ‘offline’,
foi possível levar as vitrines das lojas aos clientes de forma ágil e inovadora. Através de
maior interação com os clientes, todos os vendedores das lojas passaram a ser
considerados ativos digitais, continuando as vendas dos produtos durante a quarentena.
Destacamos que até 30 de junho de 2020 nenhuma loja foi encerrada definitivamente por
conta da pandemia do COVID-19 e, mesmo com o fechamento temporário de algumas
lojas físicas, a utilização dos canais digitais através da omnicanalidade permitiu que o ‘ecommerce’ crescesse vertiginosamente, tendo vendido de janeiro a maio/20 mais do que
o ano inteiro de 2019. O ‘e-commerce’ representou aproximadamente 16,0 % do ‘sell out’
no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, comparado a 3,3% no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, sendo o restante do sell out
representado pelas vendas em lojas físicas. Aproveitamos a necessidade apresentada para
alavancar o projeto de omicanalidade incentivando, a utilização dos canais digitais para a
comunicação e relacionamento com os clientes.
Medidas de Apoio ao Consumidor foram direcionadas. Com mais de 250 treinadores do
Brasil cadastrados, desenvolvemos um hub de aulas online por meio da Campanha
“Continue em Movimento”, oferecendo aulas gratuitas diárias de diversas modalidades,
trazendo a proposta de plataforma de ‘wellness’ para as casas de nossos clientes. Com
uma média de 118 participantes por aula, foram realizadas mais de 300 aulas para mais
de 50 mil participantes inscritos entre 26 de março e 18 de junho de 2020.
Entretanto, em função da imprevisibilidade de retomada, a Companhia através de um
comitê de gestão de crise adotou um perfil conservador para alocação do seu capital, a
fim de preservar sua liquidez no curto prazo e garantir que estará fortalecida para o ciclo
de crescimento de longo prazo e portanto, adotou as seguintes medidas:
1)

Adoção de trabalho remoto, redução de contingente no Centro de Distribuição e
fechamento das lojas obedecendo aos protocolos estabelecidos pelas autoridades
públicas competentes.

2)

Implementação de medidas de fortalecimento do Caixa, tomada de dívida no valor de
R$ 30 milhões com o Banco Itaú com juros de 0,61%a.m e prazo de 24 meses,
renegociação com fornecedores e prestadores de serviços para postergação de
pagamentos, negociações com locadores e empreendedores de shoppings adequando
os pagamentos de aluguel, condomínio e fundo de promoção. Planos de redução de
despesas, revisão do plano de investimentos no ano de 2020, revisão do volume de
compras, antecipação de 100% da carteira de recebíveis de cartões de crédito,
adesão às medidas de assistência governamental como postergação do recolhimento
do PIS e COFINS e Contribuição Previdenciária, parcelamento do FGTS, adesão ao
programa emergencial de manutenção do emprego e renda nos termos da Medida
Provisória nº 936.
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3)

Adicionalmente a Companhia realizou um conjunto de outras análises sobre os
impactos do COVID-19, que envolveu (a) revisão das premissas do teste anual de
‘impairment’, cuja análise não demonstrou necessidade de reconhecimento de ajuste
nas informações trimestrais; (b) análise de eventuais perdas de crédito esperadas do
contas a receber, cujos impactos estão divulgados na nota explicativa
correspondente; (c) análise de eventuais perdas por obsolescência de estoques,
mantendo-se a política de provisões adotada; (d) revisão das projeções de resultado
para o ano de 2020 e análise da recuperabilidade de impostos diferidos, resultando
em alongamento do período de realização do crédito (d) avaliação das estimativas
relevantes utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, entre outras
análises.

A continuidade das operações e preservação da sustentabilidade da nossa rede e do nosso
negócio, é prioridade da Administração da Companhia, e a Administração não tem
conhecimento de incertezas materiais que possa gerar dúvidas significativas sobre sua
capacidade de continuar operando
2.

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E
CONSOLIDADAS
2.1.

Base de elaboração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base
no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. O custo histórico é
geralmente baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela
transferência de um passivo em uma transação organizada entre participantes do
mercado na data de mensuração, independentemente de esse preço ser
diretamente observável ou estimado usando outra técnica de avaliação. Ao estimar
o valor justo de um ativo ou passivo, a Administração leva em consideração as
características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado levarem
essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de
mensuração.

2.2.

Consolidação das Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da
Companhia e de suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia:
x Tem poder sobre a investida.
x Está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis decorrentes de seu
envolvimento com a investida.
x Tem a capacidade de usar esse poder para afetar seus retornos.
A Companhia reavalia se retém ou não o controle de uma investida se fatos e
circunstâncias indicarem a ocorrência de alterações em um ou mais de um dos três
elementos de controle relacionados anteriormente.
A consolidação de uma controlada começa quando a Companhia obtém o controle
sobre a controlada e termina quando a Companhia perde o controle sobre a
controlada.
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas
Demonstrações financeiras encerradas na mesma data-base e consistentes com as
práticas contábeis da Companhia.
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Quando necessário, são feitos ajustes contábeis às demonstrações financeiras das
controladas para adequar suas práticas contábeis àquelas usadas pela Companhia.
Todos os saldos e transações de contas a receber e a pagar, bem como os
investimentos na proporção da participação da investidora nos patrimônios líquidos
e nos resultados das controladas e os resultados não realizados, líquidos de imposto
de renda e contribuição social, decorrentes de operações entre as entidades do
grupo incluídas nas Demonstrações financeiras consolidadas, são eliminados
integralmente.
Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia os investimentos em
controladas são reconhecidos por meio do método de equivalência patrimonial.
As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as Demonstrações financeiras
da Companhia e de suas controladas diretas, conforme demonstrado a seguir:
% de participação
30/06/2020 31/12/2019

Entidades controladas
Track & Field Franchising Ltda.
The Track & Field Store, Inc.
Fratex Confecções Ltda
Retail Solutions Assessoria e Consultoria de
Merchandising Ltda.
Real Time Sports S.A.
2.3.

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%

100%
100%

Declaração de conformidade
As Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários
- CVM e as normas internacionais de relatório financeiro (“Internacional Financial
Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “Internacional Accounting Standards
Board - IASB”.

2.4.

Declaração de relevância
A Administração do Grupo aplicou na elaboração das demonstrações financeiras
consolidadas a orientação técnica OCPC 7 e Deliberação CVM nº 727/14, com a
finalidade de divulgar somente informações relevantes, que auxiliem os usuários
das Demonstrações financeiras na tomada de decisões, sem que os requerimentos
mínimos existentes deixem de ser atendidos. Além disso, a Administração afirma
que todas as informações relevantes estão sendo evidenciadas e correspondem às
utilizadas na gestão do negócio.

2.5.

Autorização para emissão das Demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de agosto de 2020 foi
autorizada a conclusão e divulgação das presentes Demonstrações financeiras, as
quais contemplam os eventos subsequentes ocorridos após 30 de junho de 2020 até
a referida data.

2.6.

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas Demonstrações financeiras consolidadas são mensurados
usando o real (R$), moeda do ambiente econômico no qual o Grupo atua, eleita
moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia e de suas controladas, exceto pela controlada no
exterior The Track & Field Store INC., cuja moeda funcional é o dólar (USD).
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2.7.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das Demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo
com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas. As estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua.
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.
As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um
risco que possam resultar em um ajuste material no próximo exercício financeiro
estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
x Notas explicativas nº 9 e nº 10 - vida útil e análise do valor recuperável
(“impairment”) do imobilizado e intangível.
x Nota explicativa nº 15 - definição da taxa de juros para cálculo do valor presente
de arrendamentos
x Nota explicativa nº 16 - provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.
x Nota explicativa nº 19 - imposto de renda e contribuição social diferidos

3.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita
O Grupo reconhece receita das principais fontes de receitas a seguir:
• Venda de produtos a consumidores finais das lojas próprias e “e-commerce” e de
produtos para franquias.
• Cobrança de “royalties” de franquias e ou licenciados.
• Vendas de inscrições e do recebimento de patrocínios dos eventos de corridas de
ruas e experiências esportivas.
A receita é mensurada com base na contraprestação que o Grupo espera receber em
um contrato com o cliente e exclui valores cobrados em nome de terceiros. O Grupo
reconhece receitas quando transfere o controle do produto ou serviço ao cliente.
Venda de mercadorias
Para vendas de produtos a consumidores finais das lojas próprias e no e-commerce e
de produtos para franquias, a receita é reconhecida quando o controle das mercadorias
é transferido, isto é, quando o cliente adquire as mercadorias no ponto de venda e/ou
quando recebe as mercadorias. O pagamento do preço da transação é devido
imediatamente no momento em que o cliente adquire as mercadorias.
No ponto de venda, uma obrigação de restituição e o correspondente ajuste da receita
são reconhecidos para os produtos devolvidos e/ou quando uma venda é cancelada.
Devoluções e cancelamento
O valor da receita é registrado líquido das devoluções e cancelamentos.
“Royalties” de franquia e licenciados
A receita é reconhecida com base nas vendas efetuadas pelos franqueados.
16
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Eventos e patrocínios
A receita é reconhecida à medida que os serviços são prestados e os riscos e benefícios
correspondentes aos serviços são transferidos para os clientes.
b) Transações em moeda estrangeira
Transações em moedas estrangeiras são inicialmente reconhecidas pelo valor de
mercado das moedas correspondentes na data que a transação se qualifica para
reconhecimento. Ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras
são traduzidos para o Real de acordo com a cotação do mercado nas datas dos
balanços. Diferenças oriundas no pagamento, na conversão de itens monetários são
reconhecidas no resultado financeiro.
c) Instrumentos financeiros
Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 9
para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as
antigas categorias do CPC 38/IAS 9 para ativos financeiros: mantidos até o
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.
A classificação dos ativos e passivos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é
geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e
em suas características de fluxos de caixa contratuais.
Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é
classificado como mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros
resultados abrangentes (“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado (“VJR”).
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos
financeiros:
Ativos financeiros mensurados
a VJR

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de
dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros mensurados
a custo amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao
custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O
custo amortizado é reduzido por perdas por redução ao
valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas
cambiais e perdas são reconhecidas no resultado. Qualquer
ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido
também no resultado.

Instrumentos patrimoniais ao
VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao
valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no
resultado a menos que os dividendos representem
claramente uma recuperação de parte do custo do
investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos
em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.

Sob o CPC 48/IFRS 9, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se
atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR:
x

É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos
financeiros para receber fluxos de caixa contratuais.

x

Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são
relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
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Um ativo financeiro é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado a VJR:
x

É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros.

x

Seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são
apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

d) Demonstração do valor adicionado
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pelas Entidades e
sua distribuição durante determinado exercício, e é apresentada conforme requerido
pela legislação societária brasileira, como parte de suas Demonstrações financeiras
consolidadas.
Tal demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros
contábeis que servem de base de preparação das Demonstrações financeiras
consolidadas, registros complementares, e segundo as disposições contidas no
pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”).
e) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações de curto prazo com
prazos para resgate de até 90 dias da data da aplicação ou consideradas de liquidez
imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a
um insignificante risco de mudança de valor, e são registrados pelos valores de custo
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços.
Os investimentos temporários são representados substancialmente por Certificados de
Depósito Bancário - CDBs e são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos
rendimentos auferidos até a data de apresentação das Demonstrações financeiras, que
não excedem o seu valor de realização.
f) Contas a receber e perdas de créditos esperadas
As contas a receber de clientes correspondem aos recebíveis pelas vendas de
mercadorias e prestação de serviços, e estão registradas aos valores nominais das
faturas e deduzidas da provisão para perdas esperadas de crédito. A perda esperada
de crédito é constituída com base em análise individual da carteira de clientes, sendo
um montante considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas
prováveis na realização dos créditos.
g) Estoques
Mensurados pelo custo de aquisição ou produção e outros custos incorridos em trazêlos às suas localizações e condições existentes. No caso de estoques manufaturados e
produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de
desenvolvimento com base na capacidade operacional normal.
Os estoques são valorizados ao custo médio ponderado e deduzidos das perdas
estimadas, quando aplicável.
h) Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
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, quando aplicável.
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O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo
de ativos construídos pelas próprias entidades inclui o custo de materiais e mão de
obra direta, e quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição
necessária para que estes sejam capazes de operar da forma pretendida pela
Administração.
O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento
é capitalizado como parte daquele equipamento.
Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da
venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na rubrica “Outras receitas
(despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado.
Custos subsequentes
São capitalizados apenas quando é provável que os benefícios econômicos
incorporados no componente fluirão para as entidades e o seu custo possa ser medido
de forma confiável. Os custos de manutenção recorrente são reconhecidos no
resultado, quando incorridos.
Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis
para uso, ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a
construção é finalizada e o ativo está disponível para uso.
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil
estimada dos itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado. Ativos
arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o
prazo do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que as entidades obterão a
propriedade do bem no fim do prazo de arrendamento. Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas dos itens significativos do ativo imobilizado para o exercício
corrente e o comparativo são as seguintes:
Vida útil
- anos
Máquinas e equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Hardware
Benfeitorias em propriedade de terceiros
Telefonia

10
10
10
5
*
5

A vida útil estimada dos bens do imobilizado são revisadas anualmente na data de
encerramento das Demonstrações financeiras consolidadas. Quando aplicável, os
efeitos decorrentes de alterações na vida útil remanescente são registrados
prospectivamente.
(*) Conforme o prazo do contrato de locação.
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Redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração analisa anualmente, ou quando necessário, se existem evidências de
que o valor contábil de um ativo não será recuperado (redução ao valor recuperável
dos ativos). Caso tais evidências estejam presentes, é estimado o valor recuperável do
ativo, sendo este o maior valor entre: (i) seu valor justo menos os custos que seriam
incorridos para vendê-lo; e (ii) seu valor em uso. O valor de uso é equivalente aos
fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ativo.
Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, é reconhecida
a redução (provisão) do saldo contábil desse ativo (“impairment”).
i) Intangível
Representado pelo custo de aquisição de exploração de pontos comerciais e licenças de
uso de sistemas computadorizados (software).
A vida útil estimada dos intangíveis são revisadas anualmente na data de
encerramento das Demonstrações financeiras consolidadas. Quando aplicável, os
efeitos decorrentes de alterações na vida útil remanescente são registrados
prospectivamente.
j) Operações de arrendamento mercantil
A Administração decidiu adotar a abordagem retrospectiva modificada como método de
transição em 1º de janeiro de 2019, e prospectivamente desde o início do primeiro
período praticável.
CPC 06(R2) / IFRS 16 - Operações de arrendamento mercantil, as despesas com
arrendamento operacional são substituídas por despesas de depreciação relacionadas
ao direito de uso e despesas de juros relacionadas ao passivo de arrendamento.
Anteriormente, as Empresas reconheciam principalmente despesas de arrendamento
operacional pelo método linear pelo prazo do arrendamento e reconhecia os ativos e os
passivos somente na medida em que houvesse uma diferença de tempo entre os
pagamentos reais do arrendamento e o período de competência da despesa de aluguel.
Assim, indicadores de desempenho como o EBITDA (“Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization”) e, em menor medida, o resultado operacional serão
positivamente impactados; inversamente, o resultado financeiro será afetado
negativamente.
Por fim, o lucro líquido também será afetado, pois a despesa total de arrendamento
(despesa de depreciação somada despesa financeira) é geralmente maior no início do
contrato e diminui ao longo do tempo, ao contrário de um encargo linear sob o padrão
atual. Adicionalmente, o caixa líquido das atividades operacionais será maior, uma vez
que os pagamentos em dinheiro pela parte principal do passivo de arrendamento e os
juros relacionados serão classificados como fluxos de caixa das atividades de
financiamento.
A Administração optou em aplicar as duas isenções de reconhecimento propostas pela
norma nos seguintes contratos: (i) locações de bens de curto prazo (inferior ou igual a
doze meses); e (ii) arrendamentos de propriedade relacionados a ativos de baixo valor
ou com valores variáveis.
Aluguéis não incluídos na avaliação inicial do passivo (por exemplo, aluguéis variáveis)
são classificados como despesas operacionais, assim como os encargos relacionados a
arrendamentos de curto prazo, de baixo valor ou com valores variáveis.
O prazo do arrendamento será o período legalmente aplicável do contrato e levará em
conta as opções de rescisão e renovação, cujo uso pelas Empresas é razoavelmente
certo.
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Os fluxos de pagamentos de aluguéis são ajustados a valor presente, considerando o
prazo remanescente de cada contrato, e aplicando taxa de desconto que corresponde
às cotações de mercado nas datas iniciais de cada um dos contratos de arrendamento
e equivalente às captações com montantes que representam o total de investimentos
para abertura de novas lojas.
k) Ajuste a valor presente
Os ativos e passivos monetários de curto prazo são analisados e ajustados ao valor
presente quando o efeito é considerado significativo em relação às Demonstrações
financeiras consolidadas tomadas como um todo.
l) Provisões
Reconhecidas quando:
x A Companhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) como resultado de
eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
x O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensação
necessária para liquidar a obrigação presente na data do balanço, levando em
consideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação. São atualizadas até a
data de apresentação das Demonstrações financeiras consolidadas pelo montante
estimado das perdas prováveis, observada sua natureza e apoiada na opinião dos
assessores jurídicos.
m) Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros que são reconhecidas no resultado
pelo método de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem as despesas
bancárias que são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
n) Imposto de renda e contribuição social
Impostos correntes e diferidos
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente a R$240 (duzentos e quarenta mil reais) para imposto de renda e de 9%
sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a compensação de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
Para as empresas tributadas pelo lucro presumido são calculados com a taxa de
presunção de 32% e aplicadas as mesmas alíquotas de apuração do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos
correntes e diferidos, os quais são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente
decretadas na data de apresentação das Demonstrações financeiras consolidadas e
qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
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O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias, prejuízos
fiscais e base negativa entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças
temporárias e prejuízos fiscais e base negativa quando elas forem realizadas, com
base nas leis que foram decretadas, ou substantivamente decretadas, até a data de
apresentação das Demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de
compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles estejam relacionados a imposto
de renda lançado pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à
tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é
provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais
serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados na data de
apresentação das Demonstrações financeiras consolidadas e serão reduzidos na
medida em que sua realização não seja mais provável.
o) Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações do período.
p) Segmentos operacionais
O segmento operacional é apresentado de modo consistente com relatórios internos
fornecidos para os principais tomadores de decisões (Diretoria, CEO e Conselho de
Administração) do Grupo, responsáveis pela alocação de recursos e pela avaliação de
desempenho do segmento operacional.
4.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras (*)
Total

353
902
54.454
55.709

338
5.073
25.307
30.718

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
354
911
85.503
86.768

339
5.091
41.984
47.414

(*) As aplicações financeiras são representadas por aplicações automáticas, renumeradas
à taxa de 100% do CDI (Certificado de depósito interfinanceiro), a depender do prazo
de aplicação.
5.

CONTAS A RECEBER
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Operadoras de cartão
Contas a receber - franqueados
Total
Perda de crédito esperada
Total

12.309
13.864
26.173
(133)
26.040

39.965
16.921
56.886
56.886

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
12.312
18.290
30.602
(133)
30.469

40.079
25.081
65.160
65.160
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Os saldos a receber por idade de vencimento estão distribuídos conforme segue:
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
A vencer:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
Acima de 180 dias
Total a vencer
Vencidos:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
Acima de 91 dias
Total vencidos
Total contas a receber

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

14.772
7.125
1.684
1.495
25.076

33.772
12.871
5.167
4.667
56.477

17.919
7.265
1.778
1.501
28.463

41.504
13.140
5.293
4.808
64.745

394
187
69
447
1.097

14
1
14
380
409

591
283
177
1.088
2.139

13
1
14
387
415

26.173

56.886

30.602

65.160

O atraso dos recebimentos está associado diretamente aos recebíveis de seus
franqueados pelo não pagamento das vendas de mercadorias e “royalties”, entretanto o
contrato garante proteção ao franqueador que permite a cobrança de atrasos, suspensão
de fornecimento e a troca de franqueado. Desta forma, a perda de crédito esperada é
constituída por análise individual.
A movimentação da perda de crédito esperada está demonstrada a seguir:
Controladora e Consolidado
30/06/2020
Saldo no início do período
Adições
Saldo no fim do período

6.

133
133

ESTOQUES
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Produtos acabados
Estoque em andamento
Matéria-prima
Importações em andamento
Perdas esperadas
Total

43.686
7.408
7.044
3.361
(241)
61.258

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

36.953
5.698
5.900
7.854
(1.249)
55.156

43.686
7.408
7.044
3.361
(241)
61.258

36.953
5.698
5.900
7.854
(1.249)
55.156

A movimentação das perdas esperadas está demonstrada a seguir:
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Saldo no início do período
Reversão
Adição
Saldo no fim do período

(1.249)
1.171
(163)
(241)

(3.856)
2.607
(1.249)

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
(1.249)
1.171
(163)
(241)

(3.856)
2.607
(1.249)

Os estoques são valorizados pelo custo médio ponderado e inclui parcela dos gastos gerais
de desenvolvimento com base na atividade operacional normal.
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A perda projeta de estoques é determinada com base no histórico de perdas quando na
execução do inventário físico de lojas e centro de distribuição por área independente e é
composta, principalmente, pelo volume de mercadorias em estoque consideradas de baixo
giro decorrente de troca de coleções.
Periodicamente são feitos bazares de vendas internos para redução do estoque de
mercadorias de baixo giro gerando posterior reversão contábil da perda projetada dos
estoques. Estas mercadorias são estocadas em armazém terceirizado e inventariada
periodicamente por área independente.
7.

IMPOSTOS A RECUPERAR
Controladora
30/06/2020
31/12/2019

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

IRPJ e CSLL antecipados
ICMS
ISS
PIS e COFINS (*)
Total

1.493
612
27.013
29.118

1.342
524
26.965
28.831

1.515
612
89
27.029
29.245

1.393
524
89
26.965
28.971

Ativo circulante
Ativo não circulante

11.363
17.755

12.857
15.974

11.490
17.755

12.997
15.974

(*) Reconhecimento dos créditos atualizados monetariamente de PIS e COFINS referente

homologação da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições federais.
Diante do trânsito em julgado, em julho de 2019, o Grupo TF obteve o direito de excluir o
ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, bem como de repetir indébitos surgidos a
tais títulos desde os 5 anos que antecederam a propositura do feito.
A Companhia, em fevereiro de 2020, entrou com pedido de habilitação do crédito, junto a
Receita Federal, decorrente da Decisão Judicial já transitada em julgado.
Em maio de 2020, a Companhia obteve êxito com o deferimento pela Receita Federal ao
direito de compensar os créditos, retroativos há cinco anos, pela incidência de PIS e
COFINS sobre o ICMS.
A expectativa da realização dos créditos de PIS e COFINS é demonstrada a seguir:
Ano

Controladora

2020
2021
Total

9.258
17.755
27.013

Consolidado
9.274
17.755
27.029
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8.

4
12.848
34.319
4.501
1

100
100
100
100
100

Ativo
circulante

517

322
15.389
617

Ativo não
circulante

858

8
13.623
21.053
11.279

Passivo
circulante

85

14.178
3.035

Passivo não
circulante

(424)

(5)
(453)
14.478
(9.196)

Patrimôni
o Líquido

30/06/2020

450

13.980
2.478

Receita
Líquida

(433)

(29)
(454)
7.798
(3.439)

Resultado
líquido

(433)
3.443

(424)
4.400
14.478
(10.078)

(29)
(454)
7.798
(3.439)

Resultado de
equivalência
patrimonial
(5)
(453)
14.478
(9.196)

Valor do
investimento

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Ajuste de conversão de moeda
Dividendos recebidos
Capitalização
Resultado de equivalência patrimonial
Saldos em 30 de junho de 2020

7.229
(549)
7.798
14.478

Track & Field
Franchising

4
3
17
(29)
(5)

The Track &
Field Store

1
(454)
(453)

Fratex
Confecões

9
(433)
(424)

Retail
Solutions

(5.757)
(3.439)
(9.196)

Real Time
Sports

1.486
3
(549)
17
3.443
4.400

Total

A controlada The Track & Field Store, Inc. teve suas operações encerradas em 31 de janeiro de 2018 e segue apenas com despesas administrativas no decorrer dos anos de 2019 e 2020, visto
aos procedimentos necessários para encerrar todas as operações financeiras e administrativas.

Abaixo movimentação do investimento:

(*)

Ativo - Investimentos
Passivo - Investimentos - passivo a descoberto

The Track & Field Store INC. (*)
Fratex Confecções Ltda.
Track & Field Franchising Ltda.
Real Time Sports S.A.
Retail Solutions Assessoria
e Consultoria de Merchandising Ltda.

Participação
acionária - %

Informações sobre investimentos em controladas:

INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS

Track & Field CO S.A.

Track & Field CO S.A.

9.

IMOBILIZADO
Vida útil
Taxa média
anual de
depreciação - %
Máquinas e equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Telefonia
Adiantamento para aquisição de imobilizado
Arrendamento - direito de uso aluguel
Total

10
10
10
20
(*)
20
(**)

Custo de
aquisição
1.541
6.014
2.794
2.315
7.676
248
28
51.771
72.387

Controladora
30/06/2020
Depreciação
acumulada
Total
(423)
(4.324)
(1.585)
(1.714)
(5.823)
(187)
(11.166)
(25.222)

2019
Total

1.118
1.690
1.209
601
1.853
61
28
40.605
47.165

1.189
1.897
1.233
617
2.355
34
44.340
51.665

(*)

Refere-se ao custo das obras em novos pontos de venda, e as reformas significativas nos já existentes, depreciados pelo
tempo de contrato de locação.

(**)

Direito de uso - implantação do CPC 06(R2)/IFRS16, depreciados conforme prazo adotado na implementação da norma,
vide nota nº 15.
Vida útil
Taxa média
anual de
depreciação - %

Máquinas e equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Telefonia
Adiantamento para aquisição de imobilizado
Arrendamento - direito de uso aluguel
Total

10
10
10
20
(*)
20
(**)

Custo de
aquisição
1.674
6.014
3.208
2.597
10.040
248
28
54.761
78.570

Consolidado
30/06/2020
Depreciação
acumulada
Total
(435)
(4.324)
(1.631)
(1.783)
(6.255)
(187)
(11.911)
(26.526)

2019
Total

1.239
1.690
1.577
814
3.785
61
28
42.850
52.044

1.316
1.897
1.622
848
4.523
35
46.840
57.081

(*)

Refere-se ao custo das obras em novos pontos de venda, e as reformas significativas nos já existentes, depreciados pelo
tempo de contrato de locação.

(**)

Direito de uso - implantação do CPC 06(R2) / IFRS16, depreciados conforme prazo adotado na implementação da norma,
vide nota nº 15.

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:
Controladora
30/06/2020 31/12/2019
Saldo inicial
Adições
Baixas
Aquisição de controlada
Depreciação
Saldo final

51.665
307
(1)
(4.806)
47.165

8.692
52.923
(86)
(9.864)
51.665

Consolidado
30/06/2020 31/12/2019
57.081
317
(1)
(5.353)
52.044

8.692
52.925
(87)
5.415
(9.864)
57.081

O valor de depreciação absorvida no custo é R$30 na controladora e no consolidado.
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10. INTANGÍVEL

Custo de
aquisição
Pontos comerciais
Softwares
Total

4.600
1.218
5.818

Custo de
aquisição
Pontos comerciais
Marcar e Patentes
Softwares
Total

4.600
72
2.043
6.715

Controladora
30/06/2020
Amortização
acumulada
Total
(4.345)
(754)
(5.099)

Total

255
464
719

Consolidado
30/06/2020
Amortização
acumulada
Total
(4.345)
(760)
(5.105)

31/12/2019

385
527
912

31/12/2019

255
72
1.283
1.610

Total
385
72
1.416
1.873

A movimentação do intangível está demonstrada a seguir:
Controladora
30/06/2020 31/12/2019
Saldo inicial
Adições
Aquisição de controlada
Depreciação
Saldo final

912
3
(196)
719

816
535
(439)
912

Consolidado
30/06/2020 31/12/2019
1.873
76
(339)
1.610

816
535
961
(439)
1.873

11. FORNECEDORES
O saldo é constituído em quase sua totalidade por compra de matéria-prima e
mercadorias para revenda, com prazo médio de pagamento de 45 dias.
Controladora
30/06/2020 31/12/2019
Fornecedores nacionais
Total

11.582
11.582
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12.364
12.364

Consolidado
30/06/2020 31/12/2019
12.382
12.382

13.456
13.456
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12. EMPRÉSTIMOS
Taxa de juros

Controladora
30/06/2020 31/12/2019

Empréstimos e financiamentos
Em moeda local:
Conta garantida

Consolidado
30/06/2020 31/12/2019

-

-

-

1.647

30.225

-

30.225

-

Total

30.225

-

30.225

1.647

Passivo circulante
Passivo não circulante

10.118
20.107

-

10.118
20.107

1.647
-

Giro Flex - Itaú

4,3%a.a + 100
CDI

A movimentação do empréstimo está sendo demonstrada a seguir:
Controladora

Consolidado

Em 31 de dezembro de 2019:
Captações
Provisão de juros
Amortizações de Juros
Amortizações do principal

30.000
534
(3)
(306)

1.647
30.000
584
(53)
(1.953)

Em 30 de junho de 2020

30.225

30.225

O cronograma dos empréstimos está demonstrado a seguir:
1 ano
2 anos
Total

10.749
19.476
30.225

13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
Controladora
30/06/2020 31/12/2019
Salários
Pró-labore
Bônus
FGTS
INSS
IRRF
Provisão de férias
Provisão de 13º salário
Outras
Total

1.878
534
391
2.383
117
3.597
575
4
9.479

2.734
63
1.508
389
1.483
614
3.066
11
9.868

Consolidado
30/06/2020 31/12/2019
3.768
657
440
3.175
117
3.834
663
5
12.659

2.149
1.086
3.145
426
1.954
614
3.559
12
12.945
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14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Controladora
30/06/2020 31/12/2019
ICMS (*)
PIS
COFINS
IRPJ e CSLL (*)
Outras
Total

2.588
210
980
4
39
3.821

8.472
642
3.150
10.420
83
22.767

Consolidado
30/06/2020 31/12/2019
2.588
323
1.499
2.869
55
7.334

8.472
748
3.641
13.548
557
26.966

(*) Redução decorrente de pagamentos efetuados durante o exercício de 2020 e a
redução no volume das operações devido aos impactos da COVID-19 nos negócios da
Companhia.
15. ARRENDAMENTOS DIREITO DE USO A PAGAR
A Administração do Grupo Track & Field analisou esses contratos e concluiu que se
enquadram na classificação de arrendamento mercantil operacional, e o Grupo Track &
Field possuía 40 contratos de locação firmados com terceiros, sendo
36 referentes a lojas, 1 referente ao centro de distribuição e 3 referentes ao centro
administrativo. A Administração do Grupo Track & Field analisou esses contratos e
concluiu que se enquadram na classificação de arrendamento mercantil operacional.
Os contratos de locação de lojas, em sua maioria, preveem uma despesa de aluguel
variável, incidente sobre as vendas, ou um valor mínimo atualizado anualmente por
diversos índices representativos da inflação, com prazos de duração média de cinco anos,
sujeitos à renovação.
Os compromissos futuros oriundos dos contratos vigentes, considerando a parcela fixa a
valores de 30 de junho de 2020, estão demonstrados a seguir.
A tabela abaixo evidencia as taxas nominais praticadas, vis-à-vis os prazos dos contratos:
Prazo dos contratos

Taxa % a.a.

Até 5 anos
De 6 a 10 anos
De 11 a 16 anos

De 8,78% a 9,47%
De 9,79% a 10,87%
De 11,09% a 11,31%

A movimentação dos saldos do ativo de direito de uso é evidenciada no quadro abaixo:
Controladora
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Depreciação
Saldo em 30 de junho de 2020

44.340
(3.735)
40.605
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(3.990)
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Os saldos e a movimentação dos passivos de direito de uso no período são:
Controladora
Saldo em 1º de janeiro de 2019
Adições
Encargos financeiros apropriados
Amortização de principal e juros
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

Consolidado

51.295
477
4.916
(10.445)
46.243

51.323
3.411
5.150
(10.684)
49.200

5.758
40.485
46.243

6.317
42.883
49.200

Controladora

Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Encargos financeiros apropriados
Amortização de principal e juros (*)
Saldo em 30 de junho de 2020

46.243
2.270
(3.281)
45.232

49.200
2.401
(3.592)
48.009

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

6.726
38.506
45.232

7.404
40.605
48.009

(*) No segundo trimestre de 2020, em decorrência da pandemia do COVID-19, a
Companhia renegociou o pagamento de seus aluguéis e obteve postergações nos
pagamentos. Os valores não pagos no período correspondem a R$1.686 e R$1.779 na
controladora e no consolidado, respectivamente. A Administração adotou o expediente
prático aprovado pela CVM (deliberação n° 859), sem considerar as postergações como
modificação do arrendamento.

O cronograma de pagamentos dos saldos de arrendamentos está demonstrado a seguir:
Controladora
2020
2021
2022
2023
2024
2025 em diante

4.748
4.607
5.088
5.619
6.119
19.051
45.232

Consolidado
5.126
5.220
5.759
6.351
6.502
19.051
48.009

Os aluguéis variáveis, de contratos de curto prazo ou de baixo valor que não foram
reconhecidos como direito de uso do período estão registrados na rubrica “Aluguéis e
condomínios” totalizam R$1.978 na controladora e R$2.167 no consolidado em
30 de junho de 2020 (R$1.130 na controladora e consolidado em 30 de junho de 2019),
conforme nota nº 21.
A movimentação das contas de resultado do período para os arrendamentos de direito de
uso é:
Controladora
Despesas com Depreciação do ativo
Despesas com Encargos financeiros apropriados
Total das Despesas

3.735
2.271
6.006

Consolidado
3.990
2.402
6.392
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O Grupo, em conformidade com o CPC 06 (R2)/IFRS16, na mensuração e na
remensuração de seu passivo de arrendamento e do direito de uso, procedeu ao uso da
técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a inflação futura projetada nos fluxos
a serem descontados, conforme vedação imposta pelo CPC 06 (R2)/IFRS16.
Em atendimento a orientação das áreas técnicas da CVM visando a fornecer informações
adicionais aos investidores do mercado brasileiro, são apresentados os saldos
comparativos do passivo de arrendamento, do direito de uso, da despesa financeira e da
despesa de depreciação do período, considerando os fluxos de caixa com a projeção da
inflação (“Nota Explicativa”), conforme sugerido pelo Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº
02/2019, em 30 de junho de 2020.
Controladora
Nota
Balanço
Patrimonial Explicativa
Balanço
Direito de uso
Arrendamento - direito de uso a pagar

40.605
45.232

Resultado
Depreciação
Juros
Créditos de PIS e COFINS s/aluguel

3.735
2.271
(274)

41.258
44.324

1.910
1.179
(274)

Consolidado
Balanço
Nota
Patrimonial Explicativa

42.850
48.009

3.990
2.402
(274)

43.571
47.091

4.100
2.448
(274)

A tabela a seguir detalha as diferenças entre saldos de ativo, saldos de passivo, valores de
depreciação, e juros, ano a ano, entre a metodologia sugerida no OfícioCircular/CVM/SNC/SEP/nº 02/2019 e a adoção escolhida pelo Grupo, em plena
conformidade com o CPC06 (R2)/IFRS16. A tabela evidencia que ao final dos contratos de
arrendamento ambas as formas de adoção apresentam efeito nulo no Patrimônio Líquido
do Grupo.
Direito de uso líquido
CPC 06(02)/IFRS 16
Ofício CVM
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

39.122
32.908
26.695
20.485
14.614
9.483
5.739
3.048
1.123
103

39.769
33.445
27.121
20.800
14.827
9.610
5.824
3.105
1.149
103

Passivo de arrendamento
CPC 06(02)/IFRS 16
Ofício CVM
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

42.883
37.663
31.904
25.553
19.051
12.932
8.198
4.556
1.738
161
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32.584
26.103
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13.223
8.421
4.686
1.790
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Despesas financeiras
CPC 06(02)/IFRS 16
Ofício CVM
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

2.261
4.112
3.573
2.977
2.330
1.696
1.122
683
346
101

2.301
4.191
3.640
3.032
2.372
1.725
1.141
697
354
103

Despesas de depreciação
CPC 06(02)/IFRS 16
Ofício CVM
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

3.728
6.213
6.213
6.210
5.871
5.132
3.743
2.692
1.924
1.123

3.802
6.324
6.324
6.321
5.973
5.217
3.786
2.719
1.956
1.149

16. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS E DEPÓSITOS
JUDICIAIS
Trabalhistas
Provisão
Saldo em 31 de dezembro
de 2019
Adições
Atualização monetária
Baixas
Saldo em 30 de junho de 2020

Controladora
Tributários

6.911
319
(1.246)
5.984

758
18
776

Total

7.669
319
18
(1.246)
6.760

Trabalhistas (a)

Consolidado
Tributários (b)

10.222
390
(1.246)
9.366

11.312
864
269
(358)
12.087

Total

21.534
1.255
269
(1.605)
21.454

A Companhia efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos em processos cíveis, trabalhistas e tributários que surgem
no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos
presentes em cada processo, incluindo a opinião dos assessores jurídicos do grupo. Suportada por esse processo de avaliação, a
Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas prováveis no desfecho das ações em
curso, como segue:
(a)

Reclamações trabalhistas
Reclamações trabalhistas decorrentes das operações habituais das entidades do grupo, correspondem a ações trabalhistas
relacionadas, em grande parte, a pedidos de pagamentos de horas extras e seus reflexos, equiparação salarial, férias e
abono pecuniário, descanso semanal remunerado, verbas rescisórias, 13º salário e banco de horas.

(b)

Processos tributários
Trata-se de um processo administrativo, consubstanciado em auto de infração, por meio do qual a autoridade fiscal
inicialmente visava à cobrança de multa regulamentar prevista no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.218/91, aplicada em
decorrência da alegada entrega de arquivos magnéticos em formatação divergente daquela prevista em norma legal.
A TF Franchising discute juridicamente o afastamento da cobrança do Imposto sobre Serviço - ISS sobre atividades de
franquia, sob a alegação da inconstitucionalidade do item 17.08 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/03 e do
artigo 17.08 da Lei Municipal nº 13.071/03. Como parte do processo, os valores devidos (R$12.089 em 30 de junho de
2020) são provisionados e estão sendo substancialmente depositados judicialmente (R$ 10.466). Na avaliação de seus
assessores jurídicos, a probabilidade de perda é possível.
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Processos com risco de perda possível
Em 30 de junho de 2020, a Administração da Companhia não considerou necessária a
constituição de provisão para eventual perda sobre processos judiciais na esfera
trabalhista em andamento, no valor total de R$1.548 (R$2.134 em
31 de dezembro 2019), para os quais, na avaliação de seus assessores jurídicos, a
probabilidade de perda é possível.
Controladora
Trabalhistas
Total
Depósitos judiciais
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixa por perda
Atualização monetária
Saldo em 30 de junho de 2020

1.696
13
(753)
139
1.095

1.696
13
(753)
139
1.095

Consolidado
Trabalhistas
Tributários

1.733
13
(769)
195
1.172

Total

9.371
1.031
64
10.466

11.104
1.044
(769)
259
11.638

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 27 de fevereiro de 2020, foi deliberada a alteração da razão social e transformação
de tipo jurídico, da FRATEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA para TRACK & FIELD CO
S.A. Foi aprovado o desdobramento da totalizada das ações ordinárias nominativas, e
sem valor nominal, sem alteração no valor do capital social, de forma que após a
transformação em sociedade anônima passou a ser dividido em um bilhão e
quatrocentos milhões de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Neste mesmo ato, os acionistas transferiram para a Companhia 24.922 cotas,
convertidas em 84.000.000 ações ordinárias para sua manutenção em tesouraria pela
Companhia.
E, conforme assembleia geral extraordinária ocorrida em 30 de junho de 2020, foi
aprovado o aumento de capital social de R$9.585, com a capitalização de dividendos a
distribuir no montante de R$9.000 e integralização de reserva de lucros de R$585.
Sendo assim, em 30 de junho de 2020, o capital subscrito e integralizado é composto
por ações ordinárias, como segue:
Acionistas

R$

Frederico Wagner
Ricardo Rosset
Alberto Dominguez VonIhering Azevedo
Ana Claudia Ferreira de Moura
Ações em tesouraria
Total

3.292
3.292
3.292
100
25
10.000

30/06/2020
Ações Ordinárias
449.875.500
449.875.500
449.875.500
13.632.500
36.750.000
1.400.000.000

%
32%
32%
32%
1%
3%
100%

b) Outros resultados abrangentes
O valor em 30 de junho de 2020 R$1.870 (R$1.867 em 31 de dezembro de 2019)
refere-se ganho de variação cambial acumulado da conversão das Demonstrações
financeiras da controlada The Track & Field Store INC.
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c) Distribuição de lucros
Conforme o contrato social, os lucros de cada exercício poderão ser integralmente
distribuídos ou mantidos na rubrica “Reserva de Lucros”. Em 30 de junho de 2020, a
Companhia aprovou a distribuição de lucros no valor de R$231 (R$110.398 em
31 de dezembro de 2019).
No 1º semestre de 2020, os valores pagos de dividendos correspondem a R$1.130, e o
saldo a pagar de R$114.064 em 30 de junho de 2020 será liquidado até outubro/2020.
d) Dividendos a distribuir
Controladora
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Integralização de capital (*)
Dividendos a pagar
Dividendos pagos
Saldo em 30 de junho de 2020

109.622
(9.000)
231
(231)
100.622

Consolidado
123.963
(9.000)
231
(1.130)
114.064

(*) Em 30 de junho de 2020, por meio de assembleia geral extraordinária, a
Administração da Companhia decidiu por integralizar como capital social parte do
montante previamente destinado à distribuição de dividendos no montante de
R$9.000 (nota nº 17 a).
e) Reserva para plano de opção de compra de ações
A Companhia possui um Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”), para
determinado executivo (“Participantes”), elegível a participar do plano de opção de
compra de ações de emissão da Companhia (“Opção”), concedendo a ele a
possibilidade de investir e se tornar sócio da Companhia.
O preço de exercício fixado não possui atualização pela inflação, possui período de
aquisição de direito (“vesting period”) de 36 meses a partir da data da outorga e não
possui carência para negociação após exercício das Opções. O exercício das Opções
poderá ser antecipado integralmente em caso de ocorrência de um “Evento de
Liquidez”.
As Opções serão exercidas por meio da emissão de novas ações e/ou pela alienação de
ações em tesouraria detidas pela Companhia, conforme Opção a ser tomada pelo
Conselho de Administração quando do exercício.
Enquanto não forem exercidas e convertidas em ações, as Opções não farão jus a
dividendos ou juros sobre o capital próprio, nem outro direito patrimonial ou político.
O valor justo para os Planos de Opção de Compra de Ações foi calculado na data de
outorga do plano com base no método “Black and Scholes”. Os dados utilizados na
precificação das opções foram como segue:
x Período de “vesting” = 36 meses.
x Preço de exercício - R$4.500.
x Quantidade de ações no plano - 1% das ações
x Taxa de juros livres de risco - 9,32%.
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18. PARTES RELACIONADAS
a) Remuneração da Administração
A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria
Executiva. A remuneração desses administradores totalizou R$3.261 em
30 de junho de 2020 (R$14.261 em 30 de junho de 2019), a qual é considerada
benefício de curto prazo. A Companhia também provisiona a título de incentivo aos
seus colaboradores/administradores o benefício de “Stock Options” (plano de opções),
um tipo de remuneração variável para que adquiram ações da própria empresa a preço
abaixo do valor de mercado.
b) Saldo com partes relacionadas
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Passivo
Dividendos a pagar
Partes relacionadas
A pagar em aquisições de ações
A pagar aquisição das empresas
Total

100.622
1.798
25
2.265
104.710

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

109.622
2.994
3.643
116.259

114.064
25
2.265
116.354

123.963
3.643
127.606

Na controladora, no valor a pagar aos sócios, contempla valor de dividendos a pagar
de R$114.064; valor a pagar a partes relacionadas se refere a royalties a pagar no
valor de R$1.798. E, no consolidado o valor a pagar aos sócios corresponde na
totalidade os dividendos, que os sócios em reunião, conforme ata de
20 de dezembro de 2019, decidiram aprovar a distribuição de dividendos.
19. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
Controladora
30/06/2020
30/06/2019
Lucro (Prejuízo) antes
do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição
social às alíquotas nominais - 34%
Ajuste para obtenção da alíquota efetiva:
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado da tributação
pelo lucro presumido de controlada
Adições / exclusões permanentes e outros

(4.285)

1.157

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019

(2.419)

1.457

(393)

822

1.171

(16)

-

(290)

(272)

2.054
(2.404)

1.157
(393)
(288)

Despesas de imposto
de renda e contribuição social

2.338

(681)

Correntes
Diferidos

2.338

(1.087)
406

Total

2.338

(681)

472

(681)

55%

59%

20%

59%

Alíquota efetiva
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b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
Abaixo impostos diferidos sobre as diferenças temporárias:
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Provisão para contingências trabalhistas e tributária
Provisão para perdas de estoques
Provisão para perdas de liquidação de crédito duvidosa
Arrendamento mercantil - IFRS 16/CPC 06 (R2)
Prejuízo fiscal
Outras adições temporárias

2.299
82
45
1.573
2.486
177
6.662

Total

2.607
425
647
646
4.325

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
2.299
82
45
1.573
2.486
177
6.662

2.607
425
647
646
4.325

c) Realização esperada de imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos, em
30 de junho de 2020:
Ano

R$ mil

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Total

522
1.497
689
864
1.121
1.027
942
6.662

20. RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS
Essa posição consolidada contempla a receita de venda para o consumidor final (origem
em lojas próprias e “e-commerce”), venda de mercadorias para os franqueados,
“royalties” sobre as vendas realizadas pelos franqueados, eventos e os respectivos
impostos incidentes.
Controladora
30/06/2020
30/06/2019
Receita Bruta de Mercadorias
Receita Bruta de Serviços
Deduções da receita bruta:
ICMS
COFINS
PIS
ISS
Devoluções de vendas/trocas
Total

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019

96.685
-

131.277
-

96.685
15.003

131.277
-

(14.737)
(5.542)
(1.193)
(8.907)
66.306

(19.135)
(7.489)
(1.626)
(13.288)
89.739

(14.737)
(6.236)
(1.343)
(931)
(8.909)
79.532

(19.135)
(7.489)
(1.626)
(13.288)
89.739
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21. DESPESAS POR NATUREZA
A Companhia apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das
despesas com base na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas
reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:
Controladora
30/06/2020 30/06/2019
Custo de aquisição de
insumos, matérias-primas e produtos para
revenda
Pessoal
Fretes
Despesas de marketing/vendas
Serviços profissionais contratados
Aluguéis e condomínios
Comissão sobre cartões
Perda de crédito esperada
Energia, água e telefone
Impostos e taxas
Depreciação e amortização
Outras despesas
Total
Classificadas como:
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços
prestados
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Total

Consolidado
30/06/2020 30/06/2019

(33.333)
(17.759)
(2.080)
(3.847)
(2.197)
(1.978)
(1.130)
(133)
(475)
(51)
(4.972)
(5.266)
(73.221)

(40.502)
(17.929)
(838)
(2.994)
(5.445)
(3.420)
(1.310)
(593)
(52)
(5.124)
(6.661)
(84.868)

(36.403)
(22.193)
(2.080)
(4.369)
(4.207)
(2.167)
(1.130)
(133)
(572)
(154)
(5.662)
(2.273)
(81.343)

(40.502)
(17.929)
(838)
(2.994)
(5.478)
(3.420)
(1.310)
(593)
(53)
(5.124)
(6.672)
(84.913)

(33.333)

(40.502)

(36.403)

(40.502)

(27.130)
(12.758)
(73.221)

(28.313)
(16.053)
(84.868)

(24.702)
(20.238)
(81.343)

(28.313)
(16.098)
(84.913)

22. INFORMAÇÕES SOBRE OS SEGMENTOS
A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como varejo, o qual
abrange o desenvolvimento e comercialização de artigos de vestuário, acessórios e
experiências esportivas voltadas o reforço do posicionamento da marca e aumento do
fluxo de clientes para as lojas. A Companhia está organizada, e tem o seu desempenho
avaliado, como uma única unidade de negócios para fins operacionais, comerciais,
gerenciais e administrativos. Essa visão está sustentada nos seguintes fatores:
• Não há divisões em sua estrutura para gerenciamento das diferentes linhas de
produtos, mercados ou canais de venda.
• As áreas de desenvolvimento operam para todas as suas linhas de produtos e canais de
venda.
• As decisões estratégicas da Companhia estão embasadas em estudos que demonstram
oportunidades de mercado e não apenas no desempenho por produto ou canal.
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Para fins gerenciais a Administração acompanha a receita bruta consolidada por canal de
venda, conforme demonstrado a seguir:
Controladora
30/06/2020 30/06/2019
Receita Bruta:
Varejo - Rede Própria
Mercadorias para franquias
“Royalties”
Eventos
Outras
Total da receita Bruta
Impostos e Devoluções
Total da Receita Líquida

72.635
23.839
211
96.685
(30.379)
66.306

Consolidado
30/06/2020 30/06/2019

98.259
32.368
650
131.277
(41.538)
89.739

72.635
23.839
12.099
2.904
211
111.688
(32.156)
79.532

98.259
32.368
650
131.277
(41.538)
89.739

23. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
Controladora
30/06/2020
30/06/2019
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Perda de crédito não realizado
Outros créditos tributários
Reversão (Provisão) de perdas com estoque
Baixa de bens do ativo imobilizado
Plano de opção de ações
Outras receitas
Total

927
(177)
(12)
1.008
11
(602)
18
1.173

(742)
(12)
(116)
(213)
74
(601)
50
(1.560)

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019
1.173
(177)
(12)
1.008
11
(602)
18
1.419

(742)
(12)
(116)
(213)
74
(601)
50
(1.560)

24. RECEITAS FINANCEIRAS
Controladora
30/06/2020
30/06/2019
Rendimento de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Juros Ativos
Atualização monetária
Outras receitas financeiras
Total

432
277
47
625
18
1.399

553
30
121
704

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019
751
318
70
784
18
1.941

553
30
121
704

25. DESPESAS FINANCEIRAS
Controladora
30/06/2020
30/06/2019
Encargos sobre antecipações de recebíveis
de operadoras de cartão de crédito
Tarifas bancárias
Juros sobre arrendamento - direito de uso
Juros e multas
Desconto concedido
Correção monetária passiva
Outras despesas financeiras
Total

(215)
(125)
(2.271)
(669)
(102)
(3)
(3.385)

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019
-

(104)
(2.512)
(10)
(183)
(2)
(2.811)

(234)
(219)
(2.402)
(788)
(152)
(159)
(14)
(3.968)

(106)
(2.512)
(10)
(183)
(2)
(2.813)
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26. LUCRO POR AÇÃO
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro líquido disponível aos detentores de
ações e a média ponderada das ações em circulação utilizada para calcular o lucro básico
e diluído. O Grupo não possui transações que afetem a diluição do lucro.
30/06/2020
Lucro (prejuízo) líquido do período

30/06/2019

(1.947)

Denominador básico (em milhares de ações):
Quantidade de ações
Quantidade total de ações

929.526
929.526

Lucro por ação - básico e diluído (em R$)

(0,0021)

476

929.526
929.526
0,0005

27. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Categorias de instrumentos financeiros
Controladora
Nota
explicativa
Ativos financeiros
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Depósitos judiciais
Total dos ativos financeiros
Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Aluguéis a pagar
Arrendamento direito de uso a pagar
Dividendos a pagar
Total passivos financeiros

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

4
5
16

55.709
26.040
1.095
82.844

30.718
56.886
1.696
89.300

86.768
30.469
11.638
128.875

47.414
65.160
11.104
123.678

11
12
18

11.582
30.225
4.088
1.107
45.232
100.622
192.856

12.364
6.637
2.642
46.243
109.622
177.508

12.382
30.225
2.290
1.115
48.009
114.064
208.085

13.456
1.647
3.643
2.642
49.200
123.963
194.551

15
17

b) Riscos financeiros
As atividades da Companhia estão sujeitas a riscos financeiros: de crédito e liquidez.
Entretanto, para assegurar que se tenha caixa suficiente para atendimento das
necessidades operacionais, a Administração monitora as previsões contínuas das
exigências de liquidez.
c) Gestão do risco de taxa de câmbio
Fornecedores estrangeiros
A TF importa de fornecedores estrangeiros mercadorias, matérias-primas e insumos
para desenvolvimento e comercialização. Essas compras são substancialmente
denominadas em dólares americanos e não estão expostas a variação do câmbio, pois
o pagamento é 90% antecipado e o restante liquidado no prazo de até 10 dias da
entrada da mercadoria no centro de distribuição.
No período não há saldo de fornecedor em moeda estrangeira.

39

358

Track & Field CO S.A.

d) Análise de sensibilidade
Risco de câmbio
O risco cambial da Companhia provém, da importação de mercadorias para revenda.
Para as operações em moeda estrangeira relacionadas com o seu ciclo operacional, a
Companhia não adota mecanismos de proteção a possíveis variações cambiais
considerando: (a) baixo volume de importação, em que uma maxi valorização do dólar
norte-americano significaria uma redução das margens desses mercadorias, (b)
irrelevância de valores a pagar para fornecedores estrangeiros, já que 90% do volume
de mercadorias importadas são pagos com antecedência a embarcação dos mesmos e
10% deles são pagos até 10 dias após o recebimento da mercadoria.
Risco de taxa de juros
O Grupo possui empréstimos indexados à variação do CDI , A seguir, está apresentada
a exposição a risco de juros das operações vinculadas à variação a este indicador. De
acordo com o requerido pela Instrução CVM nº 475/08, a análise de sensibilidade foi
calculada com base na exposição dos saldos contábeis em 30 de junho de 2020.
Cenário I
Provável

Risco do Grupo
Financiamentos expostos a variação
do CDI
Valor justo projetado
Impacto da variação do CDI
Taxa do CDI

30.225
30.225
3%

Cenário II
Possível+25%

Cenário III
Remoto+50%

30.225
30.280
55
3,8%

30.225
30.334
109
4,5%

e) Gestão de risco de crédito
As vendas das lojas são efetuadas para um grande número de clientes e quase na sua
totalidade por cartões de crédito, débito e em espécie, sendo o risco de crédito
minimizado.
As vendas on-line são efetuadas no site da Companhia, onde 76% é o recebimento por
cartão de crédito, e 21% é por boleto bancário, que a venda somente é concretizada
após a comprovação da liquidação.
A Companhia possui concentração de vendas em 197 franqueados que correspondem a
22% das vendas em 30 de junho de 2020 e 38% em 30 de junho de 2019. As vendas
para franqueados são suportadas através de contratos, pedidos de compra e outros
instrumentos legais que venham a ser necessários e desta forma existe uma proteção
sobre as operações que podem até gerar incorporação das operações do franqueado.
A Companhia adota critério formal para aceite e contratação de franqueados dos quais
são exigidas avaliações rigorosas das condições sócio econômicas, capacidade de
gestão do negócio e potencial de atendimento a marca, visando prevenir perdas por
inadimplência e que comprometa o negócio.
f) Gestão de risco de liquidez
A gestão prudente do risco de liquidez implica manter disponibilidades de captação por
meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de
mercado. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez
das empresas para assegurar que haja caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais.
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Na tabela a seguir, o saldo de fornecedores apresenta giro em até 45 dias, prazo
médio de pagamento, e o saldo de empréstimos e financiamentos até 1 ano, por se
tratar de valores de financiamento de capital de giro - conta garantida:
Saldo
Contabil

Fluxo de Caixa
Contratual

11.582

11.582

11.582

-

-

-

-

-

30.225
1.107

33.028
1.107

10.749
1.107

22.279
-

-

-

-

-

4.088
100.622

4.088
100.622

4.088
100.622

-

-

-

-

-

45.232

62.213

9.191

8.524

8.524

8.524

8.292

19.158

Saldo
Contabil

Fluxo de Caixa
Contratual

12.383

12.383

12.382

-

-

-

-

-

30.225
1.115

33.028
1.115

10.749
1.115

22.279
-

-

-

-

-

2.290
114.064

2.290
114.064

2.290
114.064

-

-

-

-

-

45.232

65.432

10.000

9.332

9.332

9.255

8.356

19.157

Operação
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos
Aluguéis a pagar
Partes
relacionadas
Dividendos a pagar
Arrendamento a
pagar

Até
1 ano

Até
2 anos

Até
3 anos

Até
4 anos

Até
5 anos

Acima
de 5 anos

Consolidado

Operação
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos
Aluguéis a pagar
Partes
relacionadas
Dividendos a pagar
Arrendamento a
pagar

Até
1 ano

Até
2 anos

Até
3 anos

Até
4 anos

Até
5 anos

Acima
de 5 anos

g) Valor justo dos instrumentos financeiros
O Grupo utiliza, quando aplicável, o pronunciamento técnico CPC 48/IFRS 9 Instrumentos Financeiros: Evidenciação para instrumentos financeiros mensurados no
balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer a divulgação das mensurações do
valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:
x Informações de Nível 1: são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos
para ativos ou passivos idênticos aos quais o Grupo pode ter acesso na data de
mensuração.
x Informações de Nível 2: são informações, que não os preços cotados incluídos no
Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente.
x Informações de Nível 3: são informações não observáveis para o ativo ou passivo.
A Companhia não possui instrumento financeiro a valor justo.
28. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a
concentração de riscos e sua relevância, levando em consideração a natureza de sua
atividade e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura de seguros, em
valores, em 30 de junho de 2020, é assim demonstrada:
Itens
Prédios, móveis, maquinismos, utensílios e estoque de
matérias-primas e produtos acabados
Impressora têxtil

Tipo de cobertura
Danos materiais e lucros
cessantes
Máquinas e equipamentos
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Vencimento

Importância segurada

mar/21

94.837

out/20

1.412
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29. EVENTOS SUBSEQUNTES
Conversão de Ações
Em 13 de agosto de 2020, o Conselho de Administração da Companhia deliberou pela
homologação da conversão voluntária de 522.748.625 ações ordinárias de emissão da
Companhia em 52.274.864 ações preferenciais, à razão de 1 (uma) ação preferencial para
cada 10 ações ordinárias. Desta forma, o capital social da Companhia ficou dividido em
929.526.239 ações, sendo 877.251.375 ações ordinárias e 52.274.864 ações
preferenciais.
Plano de Opção de Ações
Adicionalmente, em 13 de agosto de 2020 foi também aprovado, em Assembleia Geral
Extraordinária, o aditamento e a consolidação do Plano de Opção de Ações da Companhia,
para ajustar os termos e condições das opções outorgadas ao Diretor-Presidente em julho
de 2018 à nova estrutura acionária da Companhia, de forma que as opções passaram a ter
por objeto 1.400.000 ações preferenciais (equivalentes a 1,00% do valor econômico da
Companhia), mantido o cronograma de aquisição do direito de exercício (vesting) e o
preço de exercício de R$4.500 para a totalidade das opções. Foi também acordada a forma
de liquidação das opções, que serão consideradas automaticamente exercidas quando da
liquidação do IPO da Companhia. A liquidação do exercício das opções será feita mediante
entrega de ações mantidas em tesouraria.
Programa de Ações Restritas
Por fim, na mesma Assembleia Geral Extraordinária, foi também aprovado o Programa de
Ações Restritas da Companhia, que estabelece as condições gerais do incentivo de longo
prazo a ser outorgado aos administradores e empregados elegíveis da Companhia e de
suas controladas, com o objetivo de atraí-los, motivá-los e retê-los, bem como alinhar
seus interesses aos interesses da Companhia e de seus acionistas.
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(PLVVRU



3ULQFLSDLV2SHUDo}HV6RFLHWiULDV



2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV&RQWUROH(*UXSR(FRQ{PLFR



7UDQVDo}HV3DUWHV5HODFLRQDGDV
'HVFULomR'DV5HJUDV3ROtWLFDV(3UiWLFDVGR(PLVVRU4XDQWR¬5HDOL]DomRGH7UDQVDo}HV&RP3DUWHV
5HODFLRQDGDV



,QIRUPDo}HV6REUHDV7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV



,GHQWLILFDomR'DV0HGLGDV7RPDGDV3DUD7UDWDUGH&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHV('HPRQVWUDomRGR&DUiWHU
(VWULWDPHQWH&RPXWDWLYR'DV&RQGLo}HV3DFWXDGDVRXGR3DJDPHQWR&RPSHQVDWyULR$GHTXDGR



2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV



&DSLWDO6RFLDO
,QIRUPDo}HV6REUH2&DSLWDO6RFLDO



$XPHQWRVGR&DSLWDO6RFLDO



,QIRUPDo}HV6REUH'HVGREUDPHQWRV*UXSDPHQWRV(%RQLILFDo}HVGH$o}HV



,QIRUPDo}HV6REUH5HGXo}HVGR&DSLWDO6RFLDO



2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV



9DORUHV0RELOLiULRV
'LUHLWRV'DV$o}HV



'HVFULomRGH(YHQWXDLV5HJUDV(VWDWXWiULDV4XH/LPLWHP2'LUHLWRGH9RWRGH$FLRQLVWDV6LJQLILFDWLYRVRX
4XHRV2EULJXHP$5HDOL]DU2IHUWD3~EOLFD



'HVFULomRGH([FHo}HV(&OiXVXODV6XVSHQVLYDV5HODWLYDV$'LUHLWRV3DWULPRQLDLVRX3ROtWLFRV3UHYLVWRV
QR(VWDWXWR
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ËQGLFH
9ROXPHGH1HJRFLDo}HV(0DLRUHV(0HQRUHV&RWDo}HV'RV9DORUHV0RELOLiULRV1HJRFLDGRV



2XWURV9DORUHV0RELOLiULRV(PLWLGRVQR%UDVLO



D1~PHURGH7LWXODUHVGH9DORUHV0RELOLiULRV



0HUFDGRV%UDVLOHLURVHP4XH9DORUHV0RELOLiULRV6mR$GPLWLGRV¬1HJRFLDomR



,QIRUPDomR6REUH&ODVVH((VSpFLHGH9DORU0RELOLiULR$GPLWLGD¬1HJRFLDomRHP0HUFDGRV(VWUDQJHLURV



7tWXORV(PLWLGRVQR([WHULRU



2IHUWDV3~EOLFDVGH'LVWULEXLomR



'HVWLQDomRGH5HFXUVRVGH2IHUWDV3~EOLFDV



2IHUWDV3~EOLFDVGH$TXLVLomR



2XWUDV,QI5HOHY9DO0RELOLiULRV



3ODQRVGH5HFRPSUDWHVRXUDULD
,QIRUPDo}HV6REUH3ODQRVGH5HFRPSUDGH$o}HVGR(PLVVRU



0RYLPHQWDomR'RV9DORUHV0RELOLiULRV0DQWLGRVHP7HVRXUDULD



2XWUDV,QI5HOHY5HFRPSUDWHVRXUDULD



3ROtWLFDGH1HJRFLDomR
,QIRUPDo}HV6REUH$3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV



2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV



3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
'HVFULomR'DV1RUPDV5HJLPHQWRVRX3URFHGLPHQWRV,QWHUQRV5HODWLYRV¬'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HV



'HVFULomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHHGRVSURFHGLPHQWRVUHODWLYRVjPDQXWHQomR
GHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV



$GPLQLVWUDGRUHV5HVSRQViYHLV3HOD,PSOHPHQWDomR0DQXWHQomR$YDOLDomR()LVFDOL]DomRGD3ROtWLFDGH
'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HV



2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV
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,GHQWLILFDomRGRVUHVSRQViYHLV

1RPHGRUHVSRQViYHOSHORFRQWH~GRGR
IRUPXOiULR

7XOLR&DSHOLQH/DQGLQ

&DUJRGRUHVSRQViYHO

'LUHWRU3UHVLGHQWH

1RPHGRUHVSRQViYHOSHORFRQWH~GRGR
IRUPXOiULR

)HUQDQGR4XHLUR]7UDFDQHOOD

&DUJRGRUHVSRQViYHO

'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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±'HFODUDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWH





-85B63Y
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'HFODUDomRGR'LUHWRUGH5HODo}HV&RP,QYHVWLGRUHV




-85B63Y
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1DFLRQDO
'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVX$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV


2VVHUYLoRVFRQWUDWDGRVFRPSUHHQGHP L DXGLWRULDLQGHSHQGHQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGD&RPSDQKLD
UHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH LL VHUYLoRVGHUHYLVmRGH
LQIRUPDo}HVGRWULPHVWUHGH SRVLomRHPGHPDUoRGH HDXGLWRULDGDVLQIRUPDo}HVGRWULPHVWUHGH
SRVLomRHPGHMXQKRGH H LLL HPLVVmRGHFDUWDVGH³FRQIRUWR´UHODFLRQDGDVFRPDRIHUWDS~EOLFDGHDo}HVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLD
2PRQWDQWHWRWDOGDUHPXQHUDomRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVUHODWLYDDRVVHUYLoRVGHVFULWRVDFLPDSUHVWDGRVGXUDQWHR
H[HUFtFLRVRFLDOGHpGH5VHJUHJDGRVFRQIRUPHVHJXH

&yGLJR&90

7LSRDXGLWRU

1RPH5D]mRVRFLDO

&3)&13-

'DWD,QtFLR

'HVFULomRGRVHUYLoRFRQWUDWDGR

0RQWDQWHWRWDOGDUHPXQHUDomRGRVDXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVVHJUHJDGRSRUVHUYLoR

0DUFHORGH)LJXHLUHGR6HL[DV



'$7$B,1,&,2B$78$&$2



&3)

(QGHUHoR

3È*,1$GH

$YHQLGD'U&KXFUL=DLGDQ*ROGHQ7RZHUDRDQGDU9LOD6mR)UDQFLVFR6mR3DXOR
63%UDVLO&(37HOHIRQH  )D[  HPDLO
PFVHL[DV#GHORLWWHFRP

1mRKRXYHVXEVWLWXLomRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV

5D]mRDSUHVHQWDGDSHORDXGLWRUHPFDVRGDGLVFRUGkQFLD
GDMXVWLILFDWLYDGRHPLVVRU

1RPHUHVSRQViYHOWpFQLFR

1mRKRXYHVXEVWLWXLomRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV

-XVWLILFDWLYDGDVXEVWLWXLomR

L 5UHIHUHQWHDRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDHOHQFDGRVDFLPDUHODWLYRVDRH[HUFtFLRGHH
LL 5UHIHUHQWHDHPLVVmRGHFDUWDVGH³FRQIRUWR´UHODFLRQDGDVFRPDRIHUWDS~EOLFDGHDo}HVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD

6,0

9HUVmR

3RVVXLDXGLWRU"

,GHQWLILFDomR(5HPXQHUDomR'RV$XGLWRUHV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR



2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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9DORU3DWULPRQLDOGD$omR 5HDLV
8QLGDGH

5HVXOWDGR%iVLFRSRU$omR

5HVXOWDGR'LOXtGRSRU$omR



5HVXOWDGR/tTXLGR




5HVXOWDGR%UXWR

1~PHURGH$o}HV([7HVRXUDULD
8QLGDGHV







ÒOW,QI&RQWiELO 

5HF/LT5HF,QWHUPHG
)LQ3UHP6HJ*DQKRV

$WLYR7RWDO

3DWULP{QLR/tTXLGR

5HDLV

,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGR

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$



















([HUFtFLRVRFLDO 



















([HUFtFLRVRFLDO 
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([HUFtFLRVRFLDO 
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0HGLo}HV1mR&RQWiEHLV

0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV

$VLQIRUPDo}HVGHVWHLWHPVmRGHULYDGDV L GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVDXGLWDGDV
UHODWLYDV DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  H LL  GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVDXGLWDGDVUHODWLYDVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHHGD&RPSDQKLDHGDVVXDVVXEVLGLiULDV)UDWH[&RQIHFo}HV/WGD7KH7UDFN
 )LHOG 6WRUH ,1& 5HWDLO 6ROXWLRQV $VVHVVRULD H &RQVXOWRULD GH 0HUFKDQGLVLQJ /WGD 5HDO 7LPH
6SRUWV6$H7UDFN )LHOG)UDQFKLVLQJ/WGD DV(QWLGDGHVGR*UXSR7UDFN )LHOG³(PSUHVDV´H
RX ³*UXSR 7UDFN  )LHOG´  DV TXDLV VmR DGPLQLVWUDGDV FRPR XPD ~QLFD HQWLGDGH HFRQ{PLFD GH
DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO HVSHFLILFDPHQWH GH DFRUGR FRP R
SURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3&±'HPRQVWUDo}HV&RPELQDGDV

D
,QIRUPDURYDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

$&RPSDQKLDGLYXOJRXQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHHDVVHJXLQWHVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV



(P5HDLVPLOH[FHWRVHGHRXWUD
IRUPDLQGLFDGR 

3HUtRGRGHPHVHV
HQFHUUDGRHP
 

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP


 

(%,7'$











0DUJHPGH(%,7'$











(%,7'$$MXVWDGR 











0DUJHPGH(%,7'$$MXVWDGR  











/XFUR/tTXLGR$MXVWDGR  











52,&









'tYLGD%UXWD
&DL[D/tTXLGR






 






















 



(%,7'$$MXVWDGRH[FOXVmRGRFUpGLWRH[WHPSRUkQHRGR,&06GDEDVH3,6&2),16UHFRQKHFLGRHPHGRSODQRGH
RSomR GH Do}HV &RQVLGHUD R HIHLWR GD H[FOXVmR GH GHVSHVD GH GHSUHFLDomR GR GLUHLWR GH XVR H GHVSHVD ILQDQFHLUD GH
DUUHQGDPHQWRUHIHUHQWHDRVDOXJXpLVHPIXQomRGDDSOLFDomRGR,)56&3& 5 QRVSULPHLURVVHPHVWUHVGHH
HQRVH[HUFtFLRVGHQRVYDORUHVGH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH

/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRH[FOXVmRGRFUpGLWRH[WHPSRUkQHRGR,&06QDEDVHGR3,6&2),16UHFRQKHFLGRHPHGRV
HIHLWRVGRSODQRGHRSomRGHDo}HV&RQVLGHUDRLPSDFWROtTXLGRGDDSOLFDomRGR,)56&3& 5 QRSULPHLURVHPHVWUH
GHHHGRH[HUFtFLRGHQRVYDORUHVGH5PLOKmR5PLOKmRH5PLOKmRUHVSHFWLYDPHQWH

1mRFRQWHPSODRVGLYLGHQGRVDSDJDUQRYDORUGH5PLOK}HVHPH5PLOK}HVHPHP
IXQomRGHGHFODUDomRH[WUDRUGLQiULDHGHGLYLGHQGRVHPSUHSDUDomRSDUDR,32GD&RPSDQKLD


(%,7'$0DUJHP(%,7'$(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR

2 (%,7'$ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization  p R OXFUR OtTXLGR GR
SHUtRGR DFUHVFLGR GR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV H GD
GHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRHGHGX]LGRGRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR(VWHLQGLFDGRUpXPDPHGLGD
QmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomR&90Q2(%,7'$
pXWLOL]DGRSDUDDSUHVHQWDUDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDSRUpPQmRpPHGLGDGH
OXFUDWLYLGDGHSRLVQmRFRQVLGHUDGHWHUPLQDGRVJDVWRVGHFRUUHQWHVGRQHJyFLRFRPRSRUH[HPSOR
WULEXWRVGHVSHVDVHUHFHLWDVILQDQFHLUDVGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR(VWHLQGLFDGRUWDPEpPQmR
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0HGLo}HV1mR&RQWiEHLV

UHSUHVHQWDIOX[RVGHFDL[DGRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRV$0DUJHP(%,7'$pFDOFXODGDSHOR(%,7'$
FRQIRUPH FiOFXOR PHQFLRQDGR DFLPD  GLYLGLGR SHOD 5HFHLWD OtTXLGD GH YHQGDV GH PHUFDGRULDV H
VHUYLoRVSUHVWDGRV

2 (%,7'$ $MXVWDGR p R (%,7'$ GHVFRQVLGHUDQGR R HIHLWR QR UHVXOWDGR GD H[FOXVmR GR FUpGLWR
H[WHPSRUkQHRGR,&06QDEDVHGR3,6&2),16UHFRQKHFLGRHPHGRVHIHLWRVGRSODQRGH
RSo}HV $GLFLRQDOPHQWH D PDUJHP (%,7'$ DMXVWDGD p FDOFXODGD SHOD GLYLVmR HQWUH R (%,7'$
$MXVWDGRHD5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDVGH0HUFDGRULDVHVHUYLoRVSUHVWDGRV

1R H[HUFtFLR GH  HQWURX HP YLJrQFLD D QRUPD GR WUDWDPHQWR FRQWiELO GDV 2SHUDo}HV GH
$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO ,)56&3& 5 (GHVWDIRUPDDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGH
HQmRIRUDPDMXVWDGDVSDUDUHIOHWLUDDGRomRGHVWDQRUPDSRUWDQWRQmRVmRFRPSDUiYHLV
FRP DV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV GH  2V HIHLWRV GD QRUPD VmR L  DXPHQWR GDV GHVSHVDV GH
GHSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVRDRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO LL MXURVSHODDWXDOL]DomRGRSDVVLYRGH
DUUHQGDPHQWR H LLL  UHGXomR GDV GHVSHVDV FRP DOXJXpLV 3DUD R FiOFXOR GRV LQGLFDGRUHV QmR
FRQWiEHLVQmRIRLXWLOL]DGRHVWHHIHLWR

2(%,7'$$MXVWDGRHDPDUJHP(%,7'$$MXVWDGDQmRVmRPHGLGDVGHUHVXOWDGRHPFRQIRUPLGDGH
FRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUR(%,7'$$MXVWDGR
GHPDQHLUDGLIHUHQWHGD&RPSDQKLD

/XFUR/tTXLGR$MXVWDGR

2/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRpROXFUROtTXLGRGHVFRQVLGHUDQGRRHIHLWRQRUHVXOWDGRGDH[FOXVmRGR
FUpGLWRH[WHPSRUkQHRGR,&06QDEDVHGR3,6&2),16UHFRQKHFLGRHPEHPFRPRRVHIHLWRV
GRSODQRGHRSomRGHDo}HV

2 /XFUR /tTXLGR $MXVWDGR QmR p XPD PHGLGD GH UHVXOWDGR HP FRQIRUPLGDGH FRP DV SUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUR/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRGHPDQHLUD
GLIHUHQWHGD&RPSDQKLD

52,&

252,& Return on Invested CapitalRX5HWRUQRVREUHR&DSLWDO,QYHVWLGR pXPDPHGLGDQmRFRQWiELO
TXH p REWLGD SHOD GLYLVmR GR 123$7 SHOR &DSLWDO ,QYHVWLGR 2 FDSLWDO LQYHVWLGR SRU VXD YH] p D
VRPDWyULDGRDWLYRIL[R FRPSRVWRSHORDWLYRLPRELOL]DGR HFDSLWDOGHJLUR2FDSLWDOGHJLURpREWLGR
SHODVRPDGHFRQWDVDUHFHEHUHVWRTXHVGHGX]LGRVGHIRUQHFHGRUHVHDOXJXpLVDSDJDU

252,&QmRpXPDPHGLGDGHUHVXOWDGRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLO2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUR52,&GHPDQHLUDGLIHUHQWHGD&RPSDQKLD

'tYLGD%UXWD

$ 'tYLGD %UXWD HTXLYDOH DR WRWDO GD VRPD GRV HPSUpVWLPRV D SDJDU SDVVLYR FLUFXODQWH H QmR
FLUFXODQWH $'tYLGD%UXWDQmRpPHGLGDGHUHVXOWDGRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

378

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR
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DGRWDGDV QR %UDVLO 2XWUDV HPSUHVDV SRGHP FDOFXODU D 'tYLGD %UXWD GH PDQHLUD GLIHUHQWH GD
&RPSDQKLD

&DL[D/tTXLGR

2 &DL[D /tTXLGR p D VRPD GRV HPSUpVWLPRV GH FXUWR H ORQJR SUD]RV TXH FRQVWDP QR 3DVVLYR
&LUFXODQWH H 3DVVLYR QmR &LUFXODQWH VXEWUDtGRV GR VRPDWyULR GH &DL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D
SUHVHQWHVQR$WLYR&LUFXODQWHGD&RPSDQKLD(VWHLQGLFDGRUpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGD
SHOD &RPSDQKLD 2 &DL[D /tTXLGR QmR p XPD PHGLGD GH OXFUDWLYLGDGH HP FRQIRUPLGDGH FRP DV
SUiWLFDVFRQWiEHLVQR%UDVLOHQmRUHSUHVHQWDIOX[RVGHFDL[DGRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRV

E
&RQFLOLDomRHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
DXGLWDGDV



3HUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGRHP

5HFRQFLOLDomR(%,7'$H0DUJHP
(%,7'$ em Reais mil, exceto se de
outra forma indicado 



/XFUR/tTXLGR

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

 















 ,53-&6//











 5HVXOWDGR)LQDQFHLUD/tTXLGR











 'HSUHFLDo}HVH$PRUWL]Do}HV











(%,7'$
5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDVGH
PHUFDGRULDVHVHUYLoRVSUHVWDGRV
0DUJHP(%,7'$
































3HUtRGRGHPHVHV
HQFHUUDGRHP


5HFRQFLOLDomR(%,7'$$-867$'2H
0$5*(0(%,7'$$MXVWDGR Hm Reais
mil, exceto se de outra forma indicado 
(%,7'$
 $MXVWHV,&063,6(&2),16
 $MXVWHV,&063,6(&2),16
+RQRUiULRVDGYRJDGRV
 3ODQRGH2SomRGH$o}HV
(%,7'$$-867$'2 
5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDVGH
0HUFDGRULDVHVHUYLoRVSUHVWDGRV


0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR   




([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

  











































































$MXVWDGR H[FOXVmR GR FUpGLWR H[WHPSRUkQHR GR ,&06 GD EDVH 3,6&2),16 DWXDOL]DGR SHOD 6(/,& OtTXLGR GDV
GHVSHVDVFRPKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVUHODFLRQDGDVDHVWHSOHLWR 5PLOK}HV 
&RQVLGHUDRHIHLWRGDH[FOXVmRGHGHVSHVDGHGHSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVRHGHVSHVDILQDQFHLUDGHDUUHQGDPHQWR
UHIHUHQWHDRVDOXJXpLVHPIXQomRGDDSOLFDomRGR,)56&3& 5 QRVSULPHLURVVHPHVWUHVGHHHQRV
H[HUFtFLRVGHQRVYDORUHVGH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
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3HUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGRHP



5HFRQFLOLDomR/XFUR/tTXLGRDMXVWDGR
em Reais mil, exceto se de outra

forma indicado 
/XFUR/tTXLGR
 $MXVWHV,&063,6H&2),16
 $MXVWHV,&063,6H&2),16
+RQRUiULRVDGYRJDGRV
 3ODQRGH2SomRGH$o}HV


/XFUR/tTXLGRDMXVWDGR 


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

 























































/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRH[FOXVmRGRFUpGLWRH[WHPSRUkQHRGR,&06QDEDVHGR3,6&2),16UHFRQKHFLGRHPH
GRVHIHLWRVGRSODQRGHRSomRGHDo}HV&RQVLGHUDRLPSDFWROtTXLGRGDDSOLFDomRGR,)56&3& 5 QRSULPHLUR
VHPHVWUH GH  H  H GR H[HUFtFLR GH  QRV YDORUHV GH 5 PLOKmR 5 PLOKmR H 5 PLOKmR
UHVSHFWLYDPHQWH


3HUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGRHP


5HFRQFLOLDomR123$7H52,& em
Reais mil, exceto se de outra forma
indicado 
/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGR
ILQDQFHLURHGR,53-H&6//
,53-&6// DOtTXRWDHIHWLYD 
123$7  



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

 



































 &RQWDVDUHFHEHU











 (VWRTXHV











 )RUQHFHGRUHV











 $OXJXpLVDSDJDU











&DSLWDOGHJLUR





















$WLYR)L[R
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  123$7Net Operating profit after taxes RX/XFURRSHUDFLRQDOOtTXLGRDSyVRVLPSRVWRV




3HUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGRHP

5HFRQFLOLDomR'tYLGD%UXWDH&DL[D
/tTXLGR em Reais mil, exceto se de
outra forma indicado 



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

 





(PSUpVWLPRV 3DVVLYRFLUFXODQWH 











(PSUpVWLPRV 3DVVLYRQmRFLUFXODQWH 











'tYLGD%UXWD































 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[D/tTXLGR
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0HGLo}HV1mR&RQWiEHLV

F
([SOLFDURPRWLYRSHORTXDOHQWHQGHTXHWDOPHGLomRpPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWD
FRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHGHYLGRDQHFHVVLGDGHGHPDLRUDJLOLGDGHQDWRPDGDGHGHFLVmRHWHQGR
HPYLVWDDGLQkPLFDGRVDWXDLVQHJyFLRVID]VHQHFHVViULRDLPSOHPHQWDomRHDQiOLVHGHPHGLGDV
QmRFRQWiEHLVDOpPGDVPHGLGDVFRQWiEHLVDSUHVHQWDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

$GLFLRQDOPHQWH WDLV PHGLo}HV QmR FRQWiEHLV SURSRUFLRQDP PHOKRU FRPSDUDELOLGDGH FRP R
GHVHPSHQKRGHRXWUDVFRPSDQKLDVTXHDWXDPQRPHVPRVHWRU

(%,7'$

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$pDPHGLomRPDLVDSURSULDGDSDUDDSUHVHQWDUFRUUHWDPHQWH
VXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HVSRLVDSUHVHQWDRUHVXOWDGRGDVDWLYLGDGHV
OLJDGDVDRVHXGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDO

0DUJHP(%,7'$

$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D 0DUJHP (%,7'$ p D PHGLomR PDLV DSURSULDGD SDUD DSUHVHQWDU
FRUUHWDPHQWH D VXD PDUJHP H UHVXOWDGR GH VXDV RSHUDo}HV 'HPRQVWUD HP WHUPRV UHODWLYRV R
GHVHPSHQKRGDVDWLYLGDGHVOLJDGDVDRQHJyFLRHSHUPLWHDFRPSDUDELOLGDGHHQWUHSHUtRGRVGLYHUVRV

(%,7'$$MXVWDGR

$&RPSDQKLDDSUHVHQWDR(%,7'$DMXVWDGRFRPRIRUPDGHDYDOLDomRGRVHXGHVHPSHQKRILQDQFHLUR
RSHUDFLRQDOSRLVpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOGHUHVXOWDGRTXHHOLPLQDHIHLWRVQmRUHFRUUHQWHVGR
UHVXOWDGR 'HVWD IRUPD H[SXUJD HIHLWRV TXH QmR ID]HP SDUWH GD URWLQD GH QHJyFLR H TXH IRUDP
SRQWXDLVDRUHVXOWDGR

0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR

$&RPSDQKLDDSUHVHQWDR(%,7'$DMXVWDGRFRPRIRUPDGHDYDOLDomRGRVHXGHVHPSHQKRILQDQFHLUR
RSHUDFLRQDOSRLVpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOGHUHVXOWDGRTXHH[SXUJDHIHLWRVTXHQmRID]HPSDUWH
GDURWLQDGHQHJyFLRHTXHIRUDPSRQWXDLVDRUHVXOWDGRQRVSHUtRGRVHPTXHVWmR

'HPRQVWUD HP WHUPRV UHODWLYRV R GHVHPSHQKR GDV DWLYLGDGHV OLJDGDV DR QHJyFLR H SHUPLWH D
FRPSDUDELOLGDGHHQWUHSHUtRGRVGLYHUVRV

/XFUR/tTXLGR$MXVWDGR

$ &RPSDQKLD DSUHVHQWD R OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR  FRPR IRUPD GH DYDOLDomR GR VHX GHVHPSHQKR
ILQDQFHLURGHVFRQVLGHUDQGRRHIHLWRQRUHVXOWDGRTXHQmRID]HPSDUWHGDURWLQDGHQHJyFLR
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52,&

$&RPSDQKLDDSUHVHQWDR52,& Return on Invested CapitalRX5HWRUQRVREUHR&DSLWDO,QYHVWLGR 
FRPR PHGLGD GH UHWRUQR VREUH R FDSLWDO LQYHVWLGR GD &RPSDQKLD RX VHMD FRQVLGHUD R FDSLWDO
HPSUHJDGR

'tYLGD%UXWD

$&RPSDQKLDDSUHVHQWDD'tYLGD%UXWDHTXLYDOHDRWRWDOGDVRPDGRVHPSUpVWLPRVDSDJDU SDVVLYR
FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH  QmR FRQVLGHUDQGR RV GLYLGHQGRV D SDJDU GRV UHVSHFWLYRV DQRV HP
IXQomRGHGHFODUDomRH[WUDRUGLQiULDGHGLYLGHQGRV

&DL[D/tTXLGR

$&RPSDQKLDDSUHVHQWDR&DL[D/tTXLGRpDVRPDGRVHPSUpVWLPRVGHFXUWRHORQJRSUD]RVTXH
FRQVWDP QR 3DVVLYR &LUFXODQWH H 3DVVLYR QmR &LUFXODQWH VXEWUDtGRV GR VRPDWyULR GH &DL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DSUHVHQWHVQR$WLYR&LUFXODQWHGD&RPSDQKLDQmRFRQVLGHUDQGRRVGLYLGHQGRV
DSDJDUGRVUHVSHFWLYRVDQRVHPIXQomRGHGHFODUDomRH[WUDRUGLQiULDGHGLYLGHQGRV


382

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR

(YHQWRV6XEVHTXHQWHVjVÒOWLPDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV



(YHQWRV6XEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

(P  GH DJRVWR GH  R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GHOLEHURX SHOD
KRPRORJDomR GD FRQYHUVmR YROXQWiULD GH  Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDHPDo}HVSUHIHUHQFLDLVjUD]mRGH XPD DomRSUHIHUHQFLDOSDUD
FDGD  Do}HV RUGLQiULDV 'HVWD IRUPD R FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD ILFRX GLYLGLGR HP
Do}HVRUGLQiULDVHDo}HVSUHIHUHQFLDLV
$GLFLRQDOPHQWH HP  GH DJRVWR GH  IRL WDPEpP DSURYDGR HP $VVHPEOHLD *HUDO
([WUDRUGLQiULDRDGLWDPHQWRHDFRQVROLGDomRGR3ODQRGH2SomRGH$o}HVGD&RPSDQKLD
SDUDDMXVWDURVWHUPRVHFRQGLo}HVGDVRSo}HVRXWRUJDGDVDR'LUHWRU3UHVLGHQWHHPMXOKR
GHjQRYDHVWUXWXUDDFLRQiULDGD&RPSDQKLDGHIRUPDTXHDVRSo}HVSDVVDUDPDWHU
SRU REMHWR  Do}HV SUHIHUHQFLDLV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU HFRQ{PLFR GD
&RPSDQKLD PDQWLGRRFURQRJUDPDGHDTXLVLomRGRGLUHLWRGHH[HUFtFLR YHVWLQJ HRSUHoR
GH H[HUFtFLR GH 5 SDUD D WRWDOLGDGH GDV RSo}HV )RL WDPEpP DFRUGDGD D
IRUPD GH OLTXLGDomR GDV RSo}HV TXH VHUmR FRQVLGHUDGDV DXWRPDWLFDPHQWH H[HUFLGDV
TXDQGRGDOLTXLGDomRGR,32GD&RPSDQKLD$OLTXLGDomRGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVVHUi
IHLWDPHGLDQWHHQWUHJDGHDo}HVPDQWLGDVHPWHVRXUDULD
3RUILPQDPHVPD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDIRLWDPEpPDSURYDGRR3URJUDPDGH
$o}HV5HVWULWDVGD&RPSDQKLDTXHHVWDEHOHFHDVFRQGLo}HVJHUDLVGRLQFHQWLYRGHORQJR
SUD]R D VHU RXWRUJDGR DRV DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV HOHJtYHLV GD &RPSDQKLD H GH
VXDVFRQWURODGDVFRPRREMHWLYRGHDWUDtORVPRWLYiORVHUHWrORVEHPFRPRDOLQKDUVHXV
LQWHUHVVHVDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHGHVHXVDFLRQLVWDV
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3ROtWLFDGH'HVWLQDomR'RV5HVXOWDGRV

3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV








D 5HJUDVVREUH
UHWHQomRGH
OXFURV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO%UDVLOHLURHDGRWDYD
FRPRUHJUDVGHUHWHQomR
GH OXFURV DV SUHYLV}HV
FRQWLGDVHPVHXFRQWUDWR
VRFLDO DXWRUL]DQGR RV
VyFLRV D GHOLEHUDUHP
VREUH D GHVWLQDomR GRV
UHVXOWDGRV
GD
&RPSDQKLD

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO%UDVLOHLURHDGRWDYD
FRPRUHJUDVGHUHWHQomR
GH OXFURV DV SUHYLV}HV
FRQWLGDVHPVHXFRQWUDWR
VRFLDO DXWRUL]DQGR RV
VyFLRV D GHOLEHUDUHP
VREUH D GHVWLQDomR GRV
UHVXOWDGRV
GD
&RPSDQKLD

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO%UDVLOHLURHDGRWDYD
FRPRUHJUDVGHUHWHQomR
GH OXFURV DV SUHYLV}HV
FRQWLGDVHPVHXFRQWUDWR
VRFLDO DXWRUL]DQGR RV
VyFLRV D GHOLEHUDUHP
VREUH D GHVWLQDomR GRV
UHVXOWDGRV
GD
&RPSDQKLD

DL 9DORUHVGDV
UHWHQo}HVGH
OXFURV

1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  IRL
DSXUDGR OXFUR OtTXLGR
DWULEXtGR DRV DFLRQLVWDV
QRYDORUGH5
$ &RPSDQKLD GHVWLQRX
DSyV D GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVDRVDFLRQLVWDV
RVDOGRUHPDQHVFHQWHQR
YDORU GH 5 SDUD
5HVHUYDGH5HWHQomRGH
/XFURV
FRQIRUPH
DSURYDGR
SHORV
DFLRQLVWDV

1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  IRL
DSXUDGR OXFUR OtTXLGR
DWULEXtGR DRV DFLRQLVWDV
QR YDORU GH 5
GLUHFLRQDQGR  GR
YDORU SDUD D 5HVHUYD GH
5HWHQomR GH /XFURV
SHUID]HQGR
R
WRWDO
DFXPXODGR QR YDORU GH
5

1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  IRL
DSXUDGR OXFUR OtTXLGR
DWULEXtGR DRV DFLRQLVWDV
QR YDORU GH 5
GLUHFLRQDQGR  GR
YDORU SDUD D 5HVHUYD GH
5HWHQomR GH /XFURV
SHUID]HQGR
R
WRWDO
DFXPXODGR QR YDORU GH
5

DLL 3HUFHQWXDLV
HPUHODomRDRV
OXFURVWRWDLV
GHFODUDGRV

1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  R
SHUFHQWXDO GD UHWHQomR
GH OXFURV HP UHODomR DR
OXFUR
OtTXLGR
GRV
DFLRQLVWDV GR H[HUFtFLR
WRWDO GHFODUDGR IRL GH


1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  R
SHUFHQWXDO GD UHWHQomR
GH OXFURV HP UHODomR DR
OXFUR
OtTXLGR
GRV
DFLRQLVWDV GR H[HUFtFLR
WRWDO GHFODUDGR IRL GH


1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  R
SHUFHQWXDO GD UHWHQomR
GH OXFURV HP UHODomR DR
OXFUR
OtTXLGR
GRV
DFLRQLVWDV GR H[HUFtFLR
WRWDO GHFODUDGR IRL GH


E 5HJUDVVREUH
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO %UDVLOHLUR H R
FRQWUDWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLDSUHYLDTXHRV
VDOGRV
GRV
OXFURV
DSXUDGRV
VHULDP
GLVWULEXtGRVDRVVyFLRVQD
SURSRUomR
GDV
UHVSHFWLYDVSDUWLFLSDo}HV
QR FDSLWDO VRFLDO RX HP
TXDOTXHURXWUDSURSRUomR

'XUDQWHRH[HUFtFLRGH
GH GH]HPEUR GH  R
SHUFHQWXDO GD UHWHQomR
HP UHODomR DR OXFUR
OtTXLGR GRV DFLRQLVWDV GR
H[HUFtFLR WRWDO GHFODUDGR
IRLSDUDUHVHUYDGH
UHWHQomRGHOXFURV

'XUDQWHRH[HUFtFLRGH
GH GH]HPEUR GH  R
SHUFHQWXDO GD UHWHQomR
HP UHODomR DR OXFUR
OtTXLGR GRV DFLRQLVWDV GR
H[HUFtFLR WRWDO GHFODUDGR
IRLSDUDUHVHUYDGH
UHWHQomRGHOXFURV



384

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR



3ROtWLFDGH'HVWLQDomR'RV5HVXOWDGRV









TXH YLHUHP D GHWHUPLQDU
RX UHWLGRV WRWDO RX
SDUFLDOPHQWH HP FRQWD
GH OXFURV HP VXVSHQVR
RX GH UHVHUYDV RX
FDSLWDOL]DGRV
F 3HULRGLFLGDGH
GDVGLVWULEXLo}HV
GHGLYLGHQGRV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO %UDVLOHLUR H R
FRQWUDWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYLD D
GLVWULEXLomR DQXDO GH
GLYLGHQGRV
SRGHQGR
WDPEpP D &RPSDQKLD
SRU GHOLEHUDomR GRV
VyFLRVOHYDQWDUEDODQoRV
H[WUDRUGLQiULRV SDUD ILQV
FRQWiEHLV RX SDUD D
GLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO %UDVLOHLUR H R
FRQWUDWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYLD D
GLVWULEXLomR DQXDO GH
GLYLGHQGRV
SRGHQGR
WDPEpP D &RPSDQKLD
SRU GHOLEHUDomR GRV
VyFLRVOHYDQWDUEDODQoRV
H[WUDRUGLQiULRV SDUD ILQV
FRQWiEHLV RX SDUD D
GLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO %UDVLOHLUR H R
FRQWUDWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYLD D
GLVWULEXLomR DQXDO GH
GLYLGHQGRV
SRGHQGR
WDPEpP D &RPSDQKLD
SRU GHOLEHUDomR GRV
VyFLRVOHYDQWDUEDODQoRV
H[WUDRUGLQiULRV SDUD ILQV
FRQWiEHLV RX SDUD D
GLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV

G 5HVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

6DOYR SHOR GLVSRVWR QR
&yGLJR&LYLOHQD/HLGDV
6$ QmR Ki UHVWULo}HV
TXDQWR j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGR
SHOD
&RPSDQKLD

6DOYR SHOR GLVSRVWR QR
&yGLJR&LYLOHQD/HLGDV
6$ QmR Ki UHVWULo}HV
TXDQWR j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGR
SHOD
&RPSDQKLD

6DOYR SHOR GLVSRVWR QR
&yGLJR&LYLOHQD/HLGDV
6$ QmR Ki UHVWULo}HV
TXDQWR j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGR
SHOD
&RPSDQKLD

H  3ROtWLFD GH 1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQmR
GHVWLQDomR
GH SRVVXtDPRV XPD SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH UHVXOWDGRV IRUPDOPHQWH DSURYDGD
UHVXOWDGRV
VHQGRDSOLFiYHORGLVSRVWRQR&RQWUDWR6RFLDOYLJHQWHjpSRFD
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD
LQIRUPDQGR
R
yUJmR
UHVSRQViYHO SHOD
DSURYDomR GDWD
GH DSURYDomR H
ORFDLV QD UHGH
PXQGLDO
GH
FRPSXWDGRUHV
RQGH
R
GRFXPHQWR SRGH
VHUFRQVXOWDGR
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2UGLQiULD

/XFUROtTXLGRUHWLGR


3DJDPHQWRGLYLGHQGR



'DWDGDDSURYDomRGDUHWHQomR



/XFUROtTXLGRUHWLGR



'LYLGHQGRGLVWULEXtGRWRWDO

7D[DGHUHWRUQRHPUHODomRDRSDWULP{QLROtTXLGRGRHPLVVRU





0RQWDQWH

ÒOW,QI&RQWiELO

'LYLGHQGRGLVWULEXtGRHPUHODomRDROXFUROtTXLGRDMXVWDGR


/XFUROtTXLGRDMXVWDGR

5HDLV

0RQWDQWH



3DJDPHQWRGLYLGHQGR













([HUFtFLRVRFLDO

'LVWULEXLomRGH'LYLGHQGRV(5HWHQomRGH/XFUR/tTXLGR

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

0RQWDQWH



3DJDPHQWRGLYLGHQGR













([HUFtFLRVRFLDO

0RQWDQWH
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([HUFtFLRVRFLDO
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'HFODUDomRGH'LYLGHQGRV¬&RQWDGH/XFURV5HWLGRVRX5HVHUYDV



'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
2PRQWDQWHGHGLYLGHQGRVGHFODUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGR*UXSR7UDFN
 )LHOG QR H[HUFtFLR VRFLDO GH  IRL GH 5 PLOK}HV RV TXDLV 5 PLOK}HV IRUDP
GHFODUDGRVjFRQWDGHUHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV
2PRQWDQWHGHGLYLGHQGRVGHFODUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGR*UXSR7UDFN
)LHOGQRH[HUFtFLRVRFLDOGHIRLGH5PLOK}HVRVTXDLVIRUDPGHFODUDGRVjFRQWD
GHUHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV
2PRQWDQWHGHGLYLGHQGRVGHFODUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGR*UXSR7UDFN
)LHOGQRH[HUFtFLRVRFLDOGHIRLGH5PLOK}HVRVTXDLVIRUDPGHFODUDGRVjFRQWD
GHUHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV
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6RPDGR3DVVLYR
&LUFXODQWHH1mR
&LUFXODQWH



([HUFtFLR6RFLDO

1tYHOGH(QGLYLGDPHQWR

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

ËQGLFHGH(QGLYLGDPHQWR

ËQGLFHGH(QGLYLGDPHQWR

7LSRGHtQGLFH
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ËQGLFHGH 'HVFULomRHPRWLYRGDXWLOL]DomRGHRXWURtQGLFH
HQGLYLGDPHQWR
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4XLURJUDIiULDV

(PSUpVWLPR

2XWUDVJDUDQWLDVRX
SULYLOpJLRV




,QIHULRUDXPDQR

4XLURJUDIiULDV

(PSUpVWLPR

2XWUDVJDUDQWLDVRX
SULYLOpJLRV




,QIHULRUDXPDQR

$VLQIRUPDo}HVDFLPDUHIHUHPVHjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGR*UXSR7UDFN )LHOG

2EVHUYDomR

7RWDO

7LSRGH*DUDQWLD

7LSRGH2EULJDomR

([HUFtFLRVRFLDO 

$VLQIRUPDo}HVDFLPDUHIHUHPVHjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGR*UXSR7UDFN )LHOG

2EVHUYDomR

7RWDO

7LSRGH*DUDQWLD

7LSRGH2EULJDomR

ÒOW,QI&RQWiELO 

2EULJDo}HV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$













8PDWUrVDQRV 7UrVDFLQFRDQRV





8PDWUrVDQRV 7UrVDFLQFRDQRV





6XSHULRUDFLQFRDQRV





6XSHULRUDFLQFRDQRV
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7RWDO
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

(P FRPSOHPHQWR DR GLVSRVWR QHVWDVHomR D &RPSDQKLD LQIRUPD TXHDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDV
SUHVWDGDVQRVLWHQVGDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD LWHQV
H DSUHVHQWDPDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGR*UXSR7UDFN )LHOGUHODWLYDVDRVWUrV
~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHDSHVDUGHUHIHULGD
FRPELQDomR WHU RFRUULGR DSHQDV QHVVH ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO TXDQGR R JUXSR 7UDFN  )LHOG
RUJDQL]RXVHSDUDUHIOHWLUDHVWUXWXUDVRFLHWiULDDWXDO

1HVWHLWHP  DVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVSUHVWDGDVQRVLWHQVHHVWmR
VHQGRDSUHVHQWDGDVGHIRUPDLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDSDUDILQVGRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVH
GRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH

,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDV±,QGLYLGXDLVH&RQVROLGDGDV

5HDLV 
3DWULP{QLR/tTXLGR
$WLYR7RWDO
5HF/LT5HF,QWHUPHG)LQ3UHP
6HJ*DQKRV
5HVXOWDGR%UXWR
5HVXOWDGR/tTXLGR
1~PHURGH$o}HV([7HVRXUDULD
8QLGDGHV 
9DORU3DWULPRQLDOGH$o}HV 5HDLV
8QLGDGH 
5HVXOWDGR%iVLFRSRU$omR
5HVXOWDGR'LOXtGRSRU$omR

ÒOWLPD,QI
&RQWiELO 


([HUFtFLR
VRFLDO 




([HUFtFLR
VRFLDO 
 
 
 










 









 
 








 







 






 
 







([HUFtFLR
VRFLDO
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV


(P5HDLVPLOH[FHWRVHGH
RXWUDIRUPDLQGLFDGR 

3HUtRGRGHPHVHV
HQFHUUDGRHP

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP











(%,7'$











0DUJHPGH(%,7'$











(%,7'$$MXVWDGR  































0DUJHPGH(%,7'$
DMXVWDGR  


/XFUR/tTXLGRDMXVWDGR 
52,&











'tYLGD%UXWD

  



  





&DL[D/tTXLGR

  



  








(%,7'$$MXVWDGRH[FOXVmRGRFUpGLWRH[WHPSRUkQHRGR,&06GDEDVH3,6&2),16UHFRQKHFLGRHPHGRSODQRGH
RSomR GH Do}HV &RQVLGHUD R HIHLWR GD H[FOXVmR GH GHVSHVD GH GHSUHFLDomR GR GLUHLWR GH XVR H GHVSHVD ILQDQFHLUD GH
DUUHQGDPHQWRUHIHUHQWHDRVDOXJXpLVHPIXQomRGDDSOLFDomRGR,)56&3& 5 QRVSULPHLURVVHPHVWUHVGHH
HQRVH[HUFtFLRVGHQRVYDORUHVGH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH

/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRH[FOXVmRGRFUpGLWRH[WHPSRUkQHRGR,&06QDEDVHGR3,6&2),16UHFRQKHFLGRHPHGRV
HIHLWRVGRSODQRGHRSomRGHDo}HV&RQVLGHUDRLPSDFWROtTXLGRGDDSOLFDomRGR,)56&3& 5 QRSULPHLURVHPHVWUH
GHHHGRH[HUFtFLRGHQRVYDORUHVGH5PLOKmR5PLOKmRH5PLOKmRUHVSHFWLYDPHQWH

1mRFRQWHPSODRVGLYLGHQGRVDSDJDUQRYDORUGH5PLOK}HVHPH5PLOK}HVHPHP
IXQomRGHGHFODUDomRH[WUDRUGLQiULDHGHGLYLGHQGRVHPSUHSDUDomRSDUDR,32GD&RPSDQKLD


3HUtRGRGHPHVHV
HQFHUUDGRHP


5HFRQFLOLDomR(%,7'$H
0DUJHP(%,7'$ em Reais
mil, exceto se de outra forma
indicado 
/XFUR/tTXLGR
 ,53-&6//
 5HVXOWDGR)LQDQFHLUD
/tTXLGR
 'HSUHFLDo}HVH
$PRUWL]Do}HV
(%,7'$
5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDVGH
PHUFDGRULDVHVHUYLoRV
SUHVWDGRV
0DUJHP(%,7'$

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

3HUtRGRGHPHVHV
HQFHUUDGRHP


5HFRQFLOLDomR(%,7'$
$-867$'2H0$5*(0
(%,7'$$MXVWDGR em Reais
mil, exceto se de outra forma
indicado 









































(%,7'$
 $MXVWHV,&063,6(
&2),16
 $MXVWHV,&063,6(
&2),16 +RQRUiULRV
DGYRJDGRV 
 3ODQRGH2SomRGH$o}HV
(%,7'$$MXVWDGR  
5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDVGH
0HUFDGRULDVHVHUYLoRV
SUHVWDGRV
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR  






([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP









































$MXVWDGR H[FOXVmR GR FUpGLWR H[WHPSRUkQHR GR ,&06 GD EDVH 3,6&2),16 DWXDOL]DGR SHOD 6(/,& OtTXLGR GDV
GHVSHVDVFRPKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVUHODFLRQDGDVDHVWHSOHLWR 5PLOK}HV 
(ELWGD$MXVWDGRH[FOXVmRGRFUpGLWRH[WHPSRUkQHRGR,&06GDEDVH3,6&2),16UHFRQKHFLGRHPHGRSODQR
GHRSomRGHDo}HV&RQVLGHUDRHIHLWRGDH[FOXVmRGHGHVSHVDGHGHSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVRHGHVSHVDILQDQFHLUD
GHDUUHQGDPHQWRUHIHUHQWHDRVDOXJXpLVHPIXQomRGDDSOLFDomRGR,)56&3& 5 QRVSULPHLURVVHPHVWUHVGH
 H  H QRV H[HUFtFLRV GH  QRV YDORUHV GH 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV
UHVSHFWLYDPHQWH


3HUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGRHP



5HFRQFLOLDomR/XFUR/tTXLGRDMXVWDGR
em Reais mil, exceto se de outra

forma indicado 
/XFUR/tTXLGR
 $MXVWHV,&063,6H&2),16
 $MXVWHV,&063,6H&2),16
+RQRUiULRVDGYRJDGRV
 3ODQRGH2SomRGH$o}HV
/XFUR/tTXLGRDMXVWDGR  


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

 






















































/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRH[FOXVmRGRFUpGLWRH[WHPSRUkQHRGR,&06QDEDVHGR3,6&2),16UHFRQKHFLGRHPH
GRVHIHLWRVGRSODQRGHRSomRGHDo}HV&RQVLGHUDRLPSDFWROtTXLGRGDDSOLFDomRGR,)56&3& 5 QRSULPHLUR
VHPHVWUH GH  H  H GR H[HUFtFLR GH  QRV YDORUHV GH 5 PLOKmR 5 PLOKmR H 5 PLOKmR
UHVSHFWLYDPHQWH
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

3HUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGRHP


5HFRQFLOLDomR123$7H52,& em
Reais mil, exceto se de outra forma
indicado 
/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGR
ILQDQFHLURHGR,53-H&6//



 









,53-&6// DOtTXRWDHIHWLYD 










123$7  






















 &RQWDVDUHFHEHU



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP



 (VWRTXHV









 )RUQHFHGRUHV











 $OXJXpLVDSDJDU












&DSLWDOGHJLUR



















$WLYR)L[R











&DSLWDOLQYHVWLGR





















 ,PRELOL]DGR

52,&


123$71HW2SHUDWLQJSURILWDIWHUWD[HVRX/XFURRSHUDFLRQDOOtTXLGRDSyVRVLPSRVWRV




3HUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGRHP

5HFRQFLOLDomR'tYLGD%UXWDH&DL[D
/tTXLGR em Reais mil, exceto se de
outra forma indicado 



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

 





(PSUpVWLPRV 3DVVLYRFLUFXODQWH 











(PSUpVWLPRV 3DVVLYRQmRFLUFXODQWH 











'tYLGD%UXWD































 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[D/tTXLGR
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV











D 5HJUDVVREUHUHWHQomR
GHOXFURV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO
%UDVLOHLUR
H
DGRWDYDFRPRUHJUDVGH
UHWHQomR GH OXFURV DV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP
VHX FRQWUDWR VRFLDO
DXWRUL]DQGR RV VyFLRV D
GHOLEHUDUHP VREUH D
GHVWLQDomR
GRV
UHVXOWDGRV
GD
&RPSDQKLD

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO
%UDVLOHLUR
H
DGRWDYDFRPRUHJUDVGH
UHWHQomR GH OXFURV DV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP
VHX FRQWUDWR VRFLDO
DXWRUL]DQGR RV VyFLRV D
GHOLEHUDUHP VREUH D
GHVWLQDomR
GRV
UHVXOWDGRV
GD
&RPSDQKLD

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO
%UDVLOHLUR
H
DGRWDYDFRPRUHJUDVGH
UHWHQomR GH OXFURV DV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP
VHX FRQWUDWR VRFLDO
DXWRUL]DQGR RV VyFLRV D
GHOLEHUDUHP VREUH D
GHVWLQDomR
GRV
UHVXOWDGRV
GD
&RPSDQKLD

DL 9DORUHVGDVUHWHQo}HV
GHOXFURV

1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  IRL
DSXUDGR OXFUR OtTXLGR
DWULEXtGR DRV DFLRQLVWDV
QR YDORU GH 5
VHQGR
5
GHVWLQDGRj5HVHUYDVGH
/XFURV

1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  IRL
DSXUDGR OXFUR OtTXLGR
DWULEXtGR DRV DFLRQLVWDV
QR YDORU GH 5
WRWDOPHQWH GHVWLQDGR j
5HVHUYDVGH/XFURV

1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  IRL
DSXUDGR OXFUR OtTXLGR
DWULEXtGR DRV DFLRQLVWDV
QR YDORU GH 5
WRWDOPHQWH GHVWLQDGR j
5HVHUYDVGH/XFURV

DLL 3HUFHQWXDLVHP
UHODomRDRVOXFURVWRWDLV
GHFODUDGRV

1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  R
SHUFHQWXDO GD UHWHQomR
HP UHODomR DR OXFUR
OtTXLGRGRVDFLRQLVWDVGR
H[HUFtFLRWRWDOGHFODUDGR
IRLGH

1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  R
SHUFHQWXDO GD UHWHQomR
HP UHODomR DR OXFUR
OtTXLGRGRVDFLRQLVWDVGR
H[HUFtFLRWRWDOGHFODUDGR
IRLGH

1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  R
SHUFHQWXDO GD UHWHQomR
HP UHODomR DR OXFUR
OtTXLGRGRVDFLRQLVWDVGR
H[HUFtFLRWRWDOGHFODUDGR
IRLGH

E 5HJUDVVREUH
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO %UDVLOHLUR H R
FRQWUDWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYLD TXH
RV VDOGRV GRV OXFURV
DSXUDGRV
VHULDP
GLVWULEXtGRV DRV VyFLRV
QD
SURSRUomR
GDV
UHVSHFWLYDV
SDUWLFLSDo}HV QR FDSLWDO
VRFLDO RX HP TXDOTXHU
RXWUD SURSRUomR TXH
YLHUHP D GHWHUPLQDU RX
UHWLGRV
WRWDO
RX
SDUFLDOPHQWH HP FRQWD
GH OXFURV HP VXVSHQVR
RX GH UHVHUYDV RX
FDSLWDOL]DGRV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO %UDVLOHLUR H R
FRQWUDWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYLD TXH
RV VDOGRV GRV OXFURV
DSXUDGRV
VHULDP
GLVWULEXtGRV DRV VyFLRV
QD
SURSRUomR
GDV
UHVSHFWLYDV
SDUWLFLSDo}HV QR FDSLWDO
VRFLDO RX HP TXDOTXHU
RXWUD SURSRUomR TXH
YLHUHP D GHWHUPLQDU RX
UHWLGRV
WRWDO
RX
SDUFLDOPHQWH HP FRQWD
GH OXFURV HP VXVSHQVR
RX GH UHVHUYDV RX
FDSLWDOL]DGRV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO %UDVLOHLUR H R
FRQWUDWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYLD TXH
RV VDOGRV GRV OXFURV
DSXUDGRV
VHULDP
GLVWULEXtGRV DRV VyFLRV
QD
SURSRUomR
GDV
UHVSHFWLYDV
SDUWLFLSDo}HV QR FDSLWDO
VRFLDO RX HP TXDOTXHU
RXWUD SURSRUomR TXH
YLHUHP D GHWHUPLQDU RX
UHWLGRV
WRWDO
RX
SDUFLDOPHQWH HP FRQWD
GH OXFURV HP VXVSHQVR
RX GH UHVHUYDV RX
FDSLWDOL]DGRV
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

F 3HULRGLFLGDGHGDV
GLVWULEXLo}HVGH
GLYLGHQGRV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO %UDVLOHLUR H R
FRQWUDWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYLD D
GLVWULEXLomR DQXDO GH
GLYLGHQGRV
SRGHQGR
WDPEpP D &RPSDQKLD
SRU GHOLEHUDomR GRV
VyFLRV
OHYDQWDU
EDODQoRV H[WUDRUGLQiULRV
SDUD ILQV FRQWiEHLV RX
SDUD D GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO %UDVLOHLUR H R
FRQWUDWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYLD D
GLVWULEXLomR DQXDO GH
GLYLGHQGRV
SRGHQGR
WDPEpP D &RPSDQKLD
SRU GHOLEHUDomR GRV
VyFLRV
OHYDQWDU
EDODQoRV H[WUDRUGLQiULRV
SDUD ILQV FRQWiEHLV RX
SDUD D GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV

'XUDQWH R H[HUFtFLR GH
 D &RPSDQKLD HUD
XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD
QRV WHUPRV GR &yGLJR
&LYLO %UDVLOHLUR H R
FRQWUDWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYLD D
GLVWULEXLomR DQXDO GH
GLYLGHQGRV
SRGHQGR
WDPEpP D &RPSDQKLD
SRU GHOLEHUDomR GRV
VyFLRV
OHYDQWDU
EDODQoRV H[WUDRUGLQiULRV
SDUD ILQV FRQWiEHLV RX
SDUD D GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV

G 5HVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

6DOYR SHOR GLVSRVWR QR
&yGLJR&LYLOHQD/HLGDV
6$ QmR Ki UHVWULo}HV
TXDQWR j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
SHOD
&RPSDQKLD

6DOYR SHOR GLVSRVWR QR
&yGLJR&LYLOHQD/HLGDV
6$ QmR Ki UHVWULo}HV
TXDQWR j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
SHOD
&RPSDQKLD

6DOYR SHOR GLVSRVWR QR
&yGLJR&LYLOHQD/HLGDV
6$ QmR Ki UHVWULo}HV
TXDQWR j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
SHOD
&RPSDQKLD

H 3ROtWLFDGHGHVWLQDomR
GHUHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWHDSURYDGD
LQIRUPDQGRRyUJmR
UHVSRQViYHOSHOD
DSURYDomRGDWDGH
DSURYDomRHORFDLVQD
UHGHPXQGLDOGH
FRPSXWDGRUHVRQGHR
GRFXPHQWRSRGHVHU
FRQVXOWDGR

1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
QmR SRVVXtDPRV XPD SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH UHVXOWDGRV IRUPDOPHQWH
DSURYDGDVHQGRDSOLFiYHORGLVSRVWRQR&RQWUDWR6RFLDOYLJHQWHjpSRFD


'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHUHWHQomRGHOXFUROtTXLGR

ÒOWLPD,QI&RQWiELO


5HDLV 
/XFUROtTXLGR
'LYLGHQGRGLVWULEXtGRHP
UHODomRDROXFUROtTXLGR






'LYLGHQGRGLVWULEXtGRWRWDO

([HUFtFLR6RFLDO







7D[DGHUHWRUQRHPUHODomR 
DRSDWULP{QLROtTXLGRGR
HPLVVRU























([HUFtFLR6RFLDO































/XFUROtTXLGRUHWLGR
'DWDGDDSURYDomRGD
UHWHQomR

([HUFtFLR6RFLDO
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

/XFUROtTXLGRUHWLGR

0RQWDQWH

3DJDP
HQWR
GLYLGHQ
GR

'LYLGHQGR2EULJDWyULR





2UGLQiULD



-XURV6REUH&DSLWDO
3UySULR



2UGLQiULD

0RQWDQW
H







3DJDPH
QWR
GLYLGHQG
R

3DJDPHQ
WR
0RQWDQW GLYLGHQG
H
R







0RQWDQW
H

3DJDPH
QWR
GLYLGHQG
R




























1tYHOGHHQGLYLGDPHQWR  


([HUFtFLR
6RFLDO

6RPDGR3DVVLYR
&LUFXODQWHH1mR
&LUFXODQWH









7LSRGHtQGLFH
ËQGLFHGH
(QGLYLGDPHQWR
ËQGLFHGH
(QGLYLGDPHQWR

ËQGLFHGH
HQGLYLGDPHQWR

'HVFULomRHPRWLYRGD
XWLOL]DomRGHRXWUR
tQGLFH









 ,QIRUPDo}HVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD


2EULJDo}HVGHDFRUGRFRPDQDWXUH]DHSUD]RGHYHQFLPHQWR

ÒOWLPD,QI&RQWiELO  

2XWUDV
,QIHULRUDXP
JDUDQWLDVRX
DQR
SULYLOpJLRV

8PDWUrV
DQRV

7UrVDFLQFR
DQRV

6XSHULRUD
FLQFRDQRV

dŝƉŽĚĞ
KďƌŝŐĂĕĆŽ

7LSRGH*DUDQWLD

(PSUpVWLPR

4XLURJUDIiULD

 









7RWDO

4XLURJUDIiULD

 









7RWDO

2EVHUYDomR$VLQIRUPDo}HVDFLPDUHIHUHPVHjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD


([HUFtFLRVRFLDO  

2XWUDV
,QIHULRUDXP
JDUDQWLDVRX
DQR
SULYLOpJLRV

8PDWUrV
DQRV

7UrVDFLQFR
DQRV

6XSHULRUD
FLQFRDQRV

dŝƉŽĚĞ
KďƌŝŐĂĕĆŽ

7LSRGH*DUDQWLD

(PSUpVWLPR

4XLURJUDIiULD

  







7RWDO

4XLURJUDIiULD

 







7RWDO

2EVHUYDomR$VLQIRUPDo}HVDFLPDUHIHUHPVHjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

$GLFLRQDOPHQWHDEDL[RDSUHVHQWDPRVRQtYHOGHHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDDSUHVHQWDGRQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDMXVWDGRFRPDH[FOXVmRGRVGLYLGHQGRVDSDJDUQRYDORUGH
5PLOK}HVHPIXQomRGHGHFODUDomRH[WUDRUGLQiULDGHGLYLGHQGRVHPSUHSDUDomRSDUDR,32
GD&RPSDQKLD

L FRQVLGHUDQGRDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGR*UXSR7UDFN )LHOGHFRPDH[FOXVmR
GRVGLYLGHQGRVDSDJDU
([HUFtFLR
6RFLDO

6RPDGR3DVVLYR
&LUFXODQWHH1mR
&LUFXODQWH









7LSRGHtQGLFH
ËQGLFHGH
(QGLYLGDPHQWR
ËQGLFHGH
(QGLYLGDPHQWR

ËQGLFHGH
HQGLYLGDPHQWR

'HVFULomRHPRWLYR
GDXWLOL]DomRGH
RXWURtQGLFH



1$



1$


LL FRQVLGHUDQGRDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHFRPGLYLGHQGRVDSDJDU

([HUFtFLR
6RFLDO

6RPDGR3DVVLYR
&LUFXODQWHH1mR
&LUFXODQWH









7LSRGHtQGLFH
ËQGLFHGH
(QGLYLGDPHQWR
ËQGLFHGH
(QGLYLGDPHQWR

ËQGLFHGH
HQGLYLGDPHQWR

'HVFULomRHPRWLYR
GDXWLOL]DomRGH
RXWURtQGLFH



1$



1$


LLL  FRQVLGHUDQGR DV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV H FRP D H[FOXVmR GRV
GLYLGHQGRVDSDJDU

([HUFtFLR
6RFLDO

6RPDGR3DVVLYR
&LUFXODQWHH1mR
&LUFXODQWH









7LSRGHtQGLFH
ËQGLFHGH
(QGLYLGDPHQWR
ËQGLFHGH
(QGLYLGDPHQWR

ËQGLFHGH
HQGLYLGDPHQWR

'HVFULomRHPRWLYR
GDXWLOL]DomRGH
RXWURtQGLFH



1$



1$
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'HVFULomR'RV)DWRUHVGH5LVFR

'HVFULo}HVGRVIDWRUHVGHULVFR

2 LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD 7UDFN  )LHOG HQYROYH D H[SRVLomR D
GHWHUPLQDGRVULVFRV$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRUHIHUHQWHDTXDOTXHUYDORU
PRELOLiULR GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD RV SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV GHYHP DQDOLVDU FXLGDGRVDPHQWH
WRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVULVFRVPHQFLRQDGRVDEDL[RHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDVGD&RPSDQKLD$VDWLYLGDGHVVLWXDomR
ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] HRX QHJyFLRV IXWXURV GD &RPSDQKLD
SRGHUmRVHUDIHWDGRVGHPDQHLUDDGYHUVDSRUTXDOTXHUGRVIDWRUHVGHULVFRGHVFULWRVDVHJXLUHRX
SRURXWURVIDWRUHVGHULVFR2SUHoRGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
SRGHUiGLPLQXLUHPUD]mRGHTXDOTXHUGHVVHVULVFRVKLSyWHVHVHPTXHRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHV
SRGHUmR SHUGHU SDUWH RX D WRWDOLGDGH GH VHX LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD

2VULVFRVGHVFULWRVDEDL[RVmRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDTXHOHVTXHD&RPSDQKLD
FRQKHFH H TXH DFUHGLWD TXH SRGHP DIHWiOD DGYHUVDPHQWH $OpP GLVVR ULVFRV DGLFLRQDLV QmR
FRQKHFLGRVDWXDOPHQWHSHOD&RPSDQKLDRXTXHHODFRQVLGHUHLUUHOHYDQWHVQDGDWDGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDWDPEpPSRGHUmRDIHWiODDGYHUVDPHQWH

3DUDILQVGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´H[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHPDQHLUDGLYHUVD
RXVHRFRQWH[WRDVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUi
FDXVDU RX WHU RX FDXVDUi RX WHUi ³HIHLWR DGYHUVR´ RX ³HIHLWR QHJDWLYR´ SDUD D &RPSDQKLD RX
H[SUHVV}HVVLPLODUHVVLJQLILFDPTXHWDOULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiRXSRGHULDFDXVDUHIHLWR
DGYHUVR UHOHYDQWH QDV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D
OLTXLGH]HRXQHJyFLRVIXWXURVEHPFRPRQRSUHoRGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmR
GD &RPSDQKLD ([SUHVV}HV VLPLODUHV LQFOXtGDV QHVWD VHomR ³)DWRUHV GH 5LVFR´ GHYHP VHU
FRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR

1mRREVWDQWHDVXEGLYLVmRGHVWHLWHP³)DWRUHVGH5LVFR´HGRLWHP³5LVFRVGH0HUFDGR´
GHWHUPLQDGRVIDWRUHVGHULVFRTXHHVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVLWHQVGHVWH
LWHP³)DWRUHVGH5LVFR´HGRLWHP³5LVFRVGH0HUFDGR´

D
5LVFRV5HODFLRQDGRVDR(PLVVRU

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da
disseminação do coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual
tal pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são
altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes em
nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e,
finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.

6XUWRV RX SRWHQFLDLV VXUWRV GH GRHQoDV SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR QDV QRVVDV RSHUDo}HV
+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPRDSURYRFDGDSHOR]LNDYtUXV
DSURYRFDGDSHORYtUXVHERODSHORYtUXV+1 SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHDYLiULD DIHEUH
DIWRVD SHOR YtUXV +1 LQIOXHQ]D $ SRSXODUPHQWH FRQKHFLGD FRPR JULSH VXtQD  D VtQGURPH
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UHVSLUDWyULD GR RULHQWH PpGLR 0(56  H D VtQGURPH UHVSLUDWyULD DJXGD JUDYH 6$56  DIHWDUDP
GHWHUPLQDGRVVHWRUHVGDHFRQRPLDGRVSDtVHVHPTXHHVVDVGRHQoDVVHSURSDJDUDP(PPDUoR
GH  D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH 206  GHFODURX D SDQGHPLD GR &29,' GRHQoD
FDXVDGDSHORQRYRFRURQDYtUXV 6DUV&RY 1DSUiWLFDDGHFODUDomRVLJQLILFRXRUHFRQKHFLPHQWR
SHOD206GHTXHGHVGHHQWmRRYtUXVVHGLVVHPLQRXSRUGLYHUVRVFRQWLQHQWHVFRPWUDQVPLVVmR
VXVWHQWDGDHQWUHDVSHVVRDV

$ SDQGHPLD GD &29,' DIHWRX QHJDWLYDPHQWH D HFRQRPLD JOREDO LQWHUURPSHX RV JDVWRV GRV
FRQVXPLGRUHVHDVFDGHLDVGHVXSULPHQWRJOREDLVHFULRXXPDVLJQLILFDWLYDYRODWLOLGDGHHLPSDFWR
QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV (P  GH PDLR GH  R %UDVLO HUD FRQVLGHUDGR XP GRV FHQWURV GD
SDQGHPLDJOREDOHPQ~PHURGHFDVRVHyELWRV$FUHGLWDPRVTXHDSDQGHPLDGD&29,'WHUiXP
LPSDFWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH RV QRVVRV QHJyFLRV H GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR 2 DOFDQFH GR
LPSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'VREUHRVQRVVRVQHJyFLRVHGHVHPSHQKRILQDQFHLURLQFOXVLYHD
QRVVDFDSDFLGDGHGHH[HFXWDUQRVVDVHVWUDWpJLDVGHFXUWRHORQJRSUD]RVHLPSODQWDULQLFLDWLYDVQR
SHUtRGR HVSHUDGR GHSHQGHUi GH GHVGREUDPHQWRV IXWXURV LQFOXVLYH D GXUDomR H JUDYLGDGH GD
SDQGHPLDHVSHFLDOPHQWHQR%UDVLORTXHpLQFHUWRHQmRSRGHVHUSUHYLVWR

(PIXQomRGDSDQGHPLDGD&29,'HHPUHVSRVWDjVQRUPDVRXUHFRPHQGDo}HVHGLWDGDVSHODV
DXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVEHPFRPRGDVGHFLV}HVTXHWRPDPRVDPDLRUSDUWHGDVQRVVDVORMDV
SUySULDVHIUDQTXHDGDVHDWRWDOLGDGHGDVIiEULFDVIRUDPREULJDGDVDIHFKDURXDRSHUDUHPKRUiULR
UHGX]LGRGHYLGRDRVHVIRUoRVSDUDLPSHGLURXUHWDUGDUDSURSDJDomRGD&29,''HQWUHDVQRVVDV
ORMDVHVWmRORFDOL]DGDVHPDHURSRUWRVHVKRSSLQJFHQWHUVHGHODVWLYHUDPTXHIHFKDU
RXILFDUDPVXMHLWRVDUHVWULo}HVRSHUDFLRQDLVHPIXQomRGDSDQGHPLDGD&29,'HDWpGHMXQKR
GHDPDLRUSDUWHGDVORMDVKDYLDPVLGRUHDEHUWDV&DVRDSDQGHPLDGD&29,'VHDJUDYH
RXXPDVHJXQGDRQGDGDGRHQoDVHGLVVHPLQHJOREDOPHQWHRXSHOR%UDVLOSRGHPRVHQIUHQWDUSRU
PDLVWHPSRDREULJDomRGHIHFKDPHQWRGHORMDVHRXRXWUDVUHVWULo}HVRSHUDFLRQDLVFRPUHODomRD
DOJXPDVRXWRGDVDVVXDVORMDVHFHQWURGHGLVWULEXLomRLQFOXLQGRDVORMDVORFDOL]DGDVHPDHURSRUWRV
H VKRSSLQJ FHQWHUV SRU SHUtRGRV SURORQJDGRV GH WHPSR GHYLGR D HQWUH RXWURV IDWRUHV QRUPDV
JRYHUQDPHQWDLV TXH VH HQFRQWUDP HP FRQVWDQWH PXWDomR LQFOXVLYH GLUHWLYDV GH VD~GH S~EOLFD
SROtWLFDV GH TXDUHQWHQD PHGLGDV GH GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO RX DWp PHVPR XP lockdown $VVLP
DFUHGLWDPRVTXHRVQRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVVHUmRDIHWDGRVGHIRUPDDGYHUVDHUHOHYDQWHHP
GHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGD&29,'

$OpPGLVVRRUHFHLRGRVFRQVXPLGRUHVGHDGRHFHUHPSRGHUiSHUVLVWLUPHVPRDSyVDDEHUWXUDGH
QRVVDVORMDVSUySULDVHIUDQTXHDGDVRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRWUiIHJRGHFOLHQWHVQDV
ORMDV2JDVWRGRVFRQVXPLGRUHVWDPEpPSRGHUiVHUDIHWDGRQHJDWLYDPHQWHSHODVFRQGLo}HVJHUDLV
PDFURHFRQ{PLFDV H SHOD FRQILDQoD GR FRQVXPLGRU LQFOXVLYH RV LPSDFWRV GH TXDOTXHU UHFHVVmR
UHVXOWDQWHGDSDQGHPLDGD&29,',VVRSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDVYHQGDVQDVQRVVDVORMDV
H HP QRVVD SODWDIRUPD omnichannel 4XDOTXHU UHGXomR VLJQLILFDWLYD QR Q~PHUR H QR JDVWR GH
FRQVXPLGRUHVQDVORMDVGHYLGRjSDQGHPLDGD&29,'HTXDOTXHUGLPLQXLomRQRJDVWRHPQRVVDV
ORMDVRXe-commerceGHYLGRjGLPLQXLomRGDFRQILDQoDHGHJDVWRVGRFRQVXPLGRUDSyVDSDQGHPLD
UHVXOWDULDHPSHUGDGHUHFHLWDDIHWDQGRDQRVVDOXFUDWLYLGDGHHFDSDFLGDGHGHJHUDomRGHFDL[D

$SDQGHPLDGD&29,'WDPEpPSRGHLPSDFWDUDQRVVDFDGHLDGHVXSULPHQWRVVHDVIiEULFDVTXH
SURGX]HPDVPDWpULDVSULPDVGRVSURGXWRVTXHFRPHUFLDOL]DPRVRQRVVRFHQWURGHGLVWULEXLomRRX
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DV RSHUDo}HV GRV QRVVRV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV GH ORJtVWLFD IRUHP LQWHUURPSLGDV HQFHUUDGDV
WHPSRUDULDPHQWHHQIUHQWDUHPIDOWDGHIXQFLRQiULRVRXVRIUHUHPRVHIHLWRVGHXPDVHJXQGDRQGDGH
GLVVHPLQDomRGD&29,'7DPEpPSRGHKDYHULQWHUUXSo}HVRXDWUDVRVHPHQWUHJDVHLPSDFWRV
QHJDWLYRVQDSUHFLILFDomRGHGHWHUPLQDGRVFRPSRQHQWHVGRVQRVVRVSURGXWRV

(PIXQomRGDSDQGHPLDGD&29,'WHQGRHPYLVWDDVQRUPDVHRULHQWDo}HVJRYHUQDPHQWDLV
WDPEpPIHFKDPRVQRVVRVHVFULWyULRVDGPLQLVWUDWLYRVHRXWUDVLQVWDODo}HVDGRWDQGRXPDSROtWLFDGH
WHOHWUDEDOKR SDUD QRVVRV IXQFLRQiULRV DGPLQLVWUDWLYRV (VVD SROtWLFD SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D
SURGXWLYLGDGHHFDXVDURXWUDVLQWHUUXSo}HVQRVQRVVRVQHJyFLRV

6HQRVVRVQHJyFLRVQmRJHUDUHPIOX[RVGHFDL[DRSHUDFLRQDLVVXILFLHQWHVRXRXWURVUHFXUVRVQmR
HVWLYHUHPGLVSRQtYHLVSDUDQyVSRUPHLRGHHPSUpVWLPRVDWUDYpVGDVOLQKDVGHFUpGLWRRXGHRXWUDV
IRQWHVSRGHPRVQmRFRQVHJXLUFREULUQRVVDVGHVSHVDVLQYHVWLUQRFUHVFLPHQWRGRQRVVRQHJyFLR
UHVSRQGHU DRV GHVDILRVFRPSHWLWLYRV RX DWHQGHU RXWUDV QHFHVVLGDGHV GH OLTXLGH] H FDSLWDO R TXH
SRGH SUHMXGLFDU QRVVRV QHJyFLRV 2V QRVVRV FXVWRV FRP VHJXUR WDPEpP SRGHP DXPHQWDU
VXEVWDQFLDOPHQWH QR IXWXUR SDUD FREULU RV FXVWRV TXH DV VHJXUDGRUDV SRGHUmR YLU D LQFRUUHU HP
IXQomRGHVVDSDQGHPLD

$OpPGLVVRRIHFKDPHQWRGHQRVVDVORMDVGHPXLWRVDHURSRUWRVHVKRSSLQJFHQWHUVRQGHSRVVXtPRV
ORMDVHDVQRUPDVIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVUHODFLRQDGDVjSDQGHPLDGD&29,'SRGHP
QRVH[SRUDULVFRVMXUtGLFRVUHSXWDFLRQDLVHILQDQFHLURVHPUHODomRDQRVVRVFRQWUDWRVGHORFDomR
FRPRSDJDPHQWRGHPXOWDVSRUUHVFLVmRDQWHFLSDGD1mRKiJDUDQWLDGHTXHDSyVDSDQGHPLDGD
&29,'FRQVHJXLUHPRVUHWRPDUDVRSHUDo}HVHPQRVVDVORMDVQRVDWXDLVWHUPRVGRVFRQWUDWRV
GHORFDomRHPYLJRURXVHVHTXHUFRQVHJXLUHPRVID]rOR&DVRQmRVHMDPRVFDSD]HVGHDUFDUFRP
RVSDJDPHQWRVGRVDOXJXpLVGHQRVVDVORMDVFHQWURGHGLVWULEXLomRHLPyYHLVDGPLQLVWUDWLYRVLVVR
VHUiFRQVLGHUDGRLQDGLPSOHPHQWRFRQWUDWXDOFDSD]GHHQVHMDUDUHVFLVmRDQWHFLSDGDGRFRQWUDWRGH
ORFDomRDIHWDQGRGHVWDIRUPDDFRQWLQXLGDGHGHQRVVDRFXSDomRQRHYHQWXDOLPyYHO

2LPSDFWRGD&29,'WDPEpPLPSRVVLELOLWDDUHDOL]DomRGHQRVVRVHYHQWRVHH[SHULrQFLDV'HVVD
IRUPDRSURORQJDPHQWRGDVPHGLGDVJRYHUQDPHQWDLVVREUHUHVWULomRGHFLUFXODomRHDJORPHUDo}HV
SRGHLPSDFWDUGHIRUPDDGYHUVDDSRVVLELOLGDGHGHUHDOL]DUPRVQRVVRVHYHQWRVHVSRUWLYRV

2 DOFDQFH WRWDO GR LPSDFWR GD SDQGHPLD GD &29,' VREUH QRVVRV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV GHSHQGH GH GHVGREUDPHQWRV IXWXURV TXH VmR LQFHUWRV H LPSUHYLVtYHLV LQFOXVLYH D
GXUDomRHDGLVVHPLQDomRGDSDQGHPLDHVSHFLDOPHQWHQR%UDVLOVHXLPSDFWRVREUHRVPHUFDGRV
GHFDSLWDLVHILQDQFHLURHTXDOTXHUQRYDLQIRUPDomRTXHSRVVDVXUJLUVREUHDJUDYLGDGHGRYtUXVVXD
GLVVHPLQDomRSDUDRXWUDVUHJL}HVEHPFRPRDVDo}HVWRPDGDVSDUDFRQWrODHQWUHRXWUDV1RDWXDO
PRPHQWR QmR SRGHPRV HVWLPDU GH IRUPD UD]RiYHO R DOFDQFH WRWDO GR LPSDFWR GD SDQGHPLD GD
&29,'VREUHRVQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$OpPGLVVRRVHIHLWRVGDSDQGHPLD
GD&29,'SRGHUmRH[DFHUEDURVHIHLWRVGHRXWURVIDWRUHVGHULVFRGLYXOJDGRVQHVWDVHomRGR
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Nossa proposta comercial está sujeita a riscos de gerenciamento de estoque, de variações
climáticas e de mudanças nas preferências dos consumidores e tendências de moda.
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(VWDPRVVXMHLWRVDYiULRVULVFRVUHODFLRQDGRVjUHSRVLomRHRWLPL]DomRGHHVWRTXH3RUH[HPSOR
HVWDPRVVXMHLWRVDULVFRVUHODFLRQDGRVjVD]RQDOLGDGHODQoDPHQWRGHQRYRVSURGXWRVPXGDQoDV
UiSLGDV QRV FLFORV H SUHoRV GH SURGXWRV SURGXWRV GHIHLWXRVRV PXGDQoDV QD GHPDQGD GR
FRQVXPLGRUHQRVSDGU}HVGHJDVWRVHQWUHRXWURVIDWRUHV$GHPDQGDSRUQRVVRVSURGXWRVSRGH
PXGDU VLJQLILFDWLYDPHQWH HQWUH R PRPHQWR GD FRPSUD GH QRVVRV IRUQHFHGRUHV H D YHQGD SDUD
QRVVRVFOLHQWHVGHYDUHMRRTXHSRGHUHGX]LUQRVVDFDSDFLGDGHGHYHQGHUQRVVRVSURGXWRVPDQWLGRV
HPHVWRTXH

1mR SRGHPRV IRUQHFHU TXDOTXHU JDUDQWLD GH TXH VHOHFLRQDUHPRV FRUUHWDPHQWH QRYRV SURGXWRV D
VHUHPIDEULFDGRVRXLPSRUWDGRVRXTXHQRVVDHVWLPDWLYDLQLFLDOGDGHPDQGDGHTXDOTXHUSURGXWR
VHUi PDQWLGD RX SUHFLVD &HUWRV SURGXWRV TXH FRPSUDPRV SRGHP H[LJLU SUD]RV GH HQWUHJD PDLV
ORQJRVHQRVVRVIRUQHFHGRUHVSRGHPQmRDFHLWDUGHYROXo}HVRXWURFDVGHVVHVSURGXWRV3RUILP
SRGHPRVQmRFRQVHJXLUYHQGHUQRVVRVSURGXWRVHPTXDQWLGDGHVVXILFLHQWHVRXGXUDQWHRVSHUtRGRV
GH SLFR GH YHQGDV R TXH FDXVDULD LQHILFLrQFLD HP QRVVR YROXPH GH HVWRTXH $ RFRUUrQFLD GH
TXDOTXHUXPGRVIDWRUHVDFLPDSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

3HUtRGRVSURORQJDGRVGHWHPSHUDWXUDVPDLVDOWDVGXUDQWHRLQYHUQRRXPDLVIULDVGXUDQWHRYHUmR
SRGHPGHL[DUXPDSDUWHGRQRVVRLQYHQWiULRLQFRPSDWtYHOFRPWDLVFRQGLo}HVLQHVSHUDGDV'HVWD
IRUPDSHUtRGRVGHFOLPDDOWHUDGRSRGHPQRVOHYDUDYHQGHURH[FHVVRGHQRVVRVHVWRTXHVDSUHoRV
GHVFRQWDGRVUHGX]LQGRQRVVDVPDUJHQVRTXHSRGHWHUXPHIHLWRPDWHULDOQHJDWLYR,VVRSRGHVHU
PDLVVLJQLILFDWLYRQRVFDVRVGHFROHo}HVGHLQYHUQRTXHWrPSUHoRVPpGLRVPDLVDOWRV

$GLFLRQDOPHQWHSDUDQRVSUHSDUDUPRVSDUDWHPSRUDGDVGHFRPSUDVGHYHPRVFRPSUDUHHVWRFDU
XPDTXDQWLGDGHGHHVWRTXHPDLRUGRTXHDTXHWHPRVHPRXWUDVpSRFDVGRDQRHFRQWUDWDUSHVVRDO
WHPSRUiULR SDUD QRVVDV ORMDV H QRVVR FHQWUR GH GLVWULEXLomR ³&'´  Mi TXH D GHPDQGD FUHVFH
VLJQLILFDWLYDPHQWH4XDOTXHUUHGXomRQmRSODQHMDGD SRUH[HPSORGHYLGRjGXUDomRHDRLPSDFWR
FRQWtQXRVHGHVFRQKHFLGRVGDSDQGHPLDGD&29,'VREUHRIRUQHFLPHQWRGHHVWRTXHHGHPDQGD
GRVQRVVRVFRQVXPLGRUHV RXDSURSULDomRGDGHPDQGDSRUQRVVRVSURGXWRVGXUDQWHHVWHSHUtRGR
GHSLFRGHFRPSUDVRXPHVPRRQ~PHURGHIXQFLRQiULRVWHPSRUiULRVFRQWUDWDGRVSRGHQRVREULJDU
D YHQGHU R HVWRTXH H[FHGHQWH D XP SUHoR VXEVWDQFLDOPHQWH PDLV EDL[R R TXH DIHWDULD
QHJDWLYDPHQWH QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H FRQGLomR ILQDQFHLUD 7DLV IOXWXDo}HV HP QRVVRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUDSRGHPDIHWDURYDORUGHPHUFDGRGHQRVVDVDo}HV
RUGLQiULDV

1RVVRV SURGXWRV GHYHP DSHODU SDUD XPD EDVH GH FOLHQWHV FXMDV SUHIHUrQFLDV QmR SRGHP VHU
SUHYLVWDVFRPSUHFLVmRHHVWmRVXMHLWDVDPXGDQoDVUiSLGDVRTXHSRGHDIHWDUQRVVRVUHVXOWDGRV
DGYHUVDPHQWH1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHQmRKDYHUiDOWHUDomRGRKiELWRGRVQRVVRVFRQVXPLGRUHV
HPUD]mRGHIDWRUHVFRPROLPLWDo}HVRXUHVWULomRGHFLUFXODomRGHSHVVRDVFRPRRSURYRFDGRHP
UD]mRGDSDQGHPLDGR&29,'$OpPGLVVRFDVRKDMDDOWHUDomRGHKiELWRQmRSRGHPRVJDUDQWLU
TXHVHUHPRVHILFLHQWHVHiJHLVQDDGDSWDomRDRDWHQGLPHQWRGHVVHVQRYRVKiELWRV3DUDPDLRUHV
LQIRUPDo}HV DFHUFD GRV LPSDFWRV FDXVDGRV QDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD SHOR &29,' EHP
FRPR DV PHGLGDV SRU HOD WRPDGDV YLGH IDWRU GH ULVFR ³A extensão da pandemia declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do coronavírus (COVID-19), a
percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende
de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em
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efeitos adversos relevantes em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e
fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.´EHPFRPR
RGLVSRVWRQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Os resultados de nossa operação podem ser afetados adversamente pela sazonalidade das
vendas de nossos produtos.
+LVWRULFDPHQWHDVQRVVDVYHQGDVHVWmRFRQFHQWUDGDVQR~OWLPRWULPHVWUHSULQFLSDOPHQWHSRUFRQWD
GHGDWDVFRPHPRUDWLYDVFRPR%ODFN)ULGD\H1DWDO4XDOTXHUYDULDomRLQHVSHUDGDGDGHPDQGDSDUD
WDLV RFDVL}HV SRGHUi QRV FRPSHOLU D YHQGHU R HVWRTXH H[FHGHQWH D SUHoRV VLJQLILFDWLYDPHQWH
LQIHULRUHVjTXHOHVLQLFLDOPHQWHSUHYLVWRVHFRPXPHQWHSUDWLFDGRVRTXHUHGX]LUiQRVVDVPDUJHQVH
FRP LVVR QRV DIHWDUi DGYHUVDPHQWH H GH IRUPD UHOHYDQWH 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D
VD]RQDOLGDGH D TXH DV QRVVDV YHQGDV HVWmR VXMHLWDV YLGH LWHP  G  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

$OpPGLVVRFRPRREMHWLYRGHDWHQGHUDRDXPHQWRGHGHPDQGDGXUDQWHR~OWLPRWULPHVWUHGRDQR
LQFRUUHPRVHPGHVSHVDVDGLFLRQDLVVLJQLILFDWLYDVFRPRDFRQWUDWDomRWHPSRUiULDGHHTXLSHVGHORMD
SDUDDVORMDVItVLFDV&DVRDUHFHLWDSDUDHVWHSHUtRGRYHQKDDVHUDEDL[RGDHVSHUDGDSRGHUHPRV
H[SHULPHQWDUXPLPSDFWRQHJDWLYRGHVSURSRUFLRQDOVLJQLILFDWLYRHPQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
HILQDQFHLURV

A impossibilidade de implementar com sucesso nossa estratégia de crescimento orgânico
poderá nos afetar adversamente.
1RVVDFDSDFLGDGHGHH[SDQVmRGHSHQGHGHLQ~PHURVIDWRUHVTXHHVWmRIRUDGHQRVVRFRQWUROHWDLV
FRPRGLVSRQLELOLGDGHGHPDWHULDLVHHVWUXWXUDDSUHoRVDFHVVtYHLVEHPFRPRDGLVSRQLELOLGDGHGH
PmR GH REUD FDSD] GH DGPLQLVWUDU QRVVR PRGHOR GH ORMDV $OpP GLVVR QRVVD FDSDFLGDGH GH
H[SDQVmRSRGHUiVHUSUHMXGLFDGDVHQmRIRUPRVFDSD]HVGHLGHQWLILFDUQRYDVORFDOLGDGHVFRPHUFLDLV
HVWUDWHJLFDPHQWHORFDOL]DGDVHDGHTXDGDVSDUDLQVWDODomRGHQRVVDVQRYDVORMDVRXFDVRRVORFDLV
GLVSRQtYHLVHVWHMDPDFHVVtYHLVDSUHoRVPDLRUHVGRTXHHVWDPRVGLVSRVWRVDSDJDULPSRVVLELOLWDQGR
D DEHUWXUD GH QRYDV ORMDV $OpP GLVVR DV QRYDV ORMDV SRGHUmR QmR DOFDQoDU R QtYHO GH UHFHLWD H
OXFUDWLYLGDGHQRWHPSRHVWLPDGRSRUQyVHPFRPSDUDomRDRDSUHVHQWDGRSRUORMDVDEHUWDVKiPDLV
WHPSRWDPSRXFRSRGHPRVJDUDQWLUTXHVHUHPRVFDSD]HVGHDSULPRUDURVPRGHORVGHORMDVItVLFDV
GHDFRUGRFRPDVQHFHVVLGDGHVHFRPSRUWDPHQWRVGHFRQVXPRGHQRVVRVFOLHQWHV

1RVVDV QRYDV ORMDV SRGHUmR DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D OXFUDWLYLGDGH GD &RPSDQKLD R TXH SRGHUi
LPSDFWDUQRVVDVDWLYLGDGHVSUHWHQGLGDVHQRVVRVIXWXURVUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRV$GHPDLVFDVR
YHQKDPRVDH[SDQGLUQRVVDVRSHUDo}HVSDUDiUHDVRQGHDLQGDQmRDWXDPRVSRGHUHPRVHQIUHQWDU
GLILFXOGDGHVUHODFLRQDGDVDRSRXFRFRQKHFLPHQWRGHVVDVQRYDVUHJL}HVJHRJUiILFDVHQmRVHUEHP
VXFHGLGRVHPQRVVRVLQYHVWLPHQWRV

$OpPGLVVRQRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRSRGHGHPDQGDUXPDH[SDQVmRQDFDSDFLGDGHGHQRVVR
&' XPD UHRUJDQL]DomR GH QRVVR &' RX R HVWDEHOHFLPHQWR GH QRYRV &'V &DVR SRU TXDOTXHU
PRWLYR QmR FRQVLJDPRV HQFRQWUDU ORFDLV DGHTXDGRV SDUD HVWDEHOHFHU QRYRV &'V HP QRYRV
PHUFDGRVRXQRVPHUFDGRVHPTXHDWXDPRVRXQmRFRQVLJDPRVLQWHJUDUQRYRVRXH[SDQGLU&'V
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DR QRVVR SURFHVVR GH FRQWUROH GH HVWRTXHV GH PDQHLUD HILFD] SRGHPRV QmR FRQVHJXLU HQWUHJDU
HVWRTXHVjVQRVVDVORMDVHPWHPSRKiELORTXHSRGHWHUXPHIHLWRQHJDWLYRSDUDD&RPSDQKLD

1HVWHVHQWLGRQmRSRGHPRVDVVHJXUDUTXHDQRVVDFDSDFLGDGHGHJHUHQFLDPHQWRGHFUHVFLPHQWR
VHUiEHPVXFHGLGDRXTXHQmRLQWHUIHULUiDGYHUVDPHQWHQDHVWUXWXUDMiH[LVWHQWH&DVRQmRVHMDPRV
FDSD]HV GH JHUHQFLDU R FUHVFLPHQWR GH IRUPD VDWLVIDWyULD SRGHUHPRV SHUGHU QRVVD SRVLomR QR
PHUFDGRRTXHSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmR

Nós podemos enfrentar dificuldades em abrir novas lojas, e/ou ampliar a rede de franqueados,
o que pode adversamente afetar nossas vendas e resultados operacionais.
8P GRV SLODUHV GD QRVVD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR p D QRVVD FDSDFLGDGH GH DPSOLDU D UHGH GH
IUDQTXHDGRVFRPVXFHVVRHLQDXJXUDUHRSHUDUORMDVSUySULDV(VVDFDSDFLGDGHSRGHVHUDIHWDGD
SRULQ~PHURVIDWRUHVTXHVmRDOKHLRVDRQRVVRFRQWUROHWDLVFRPRH[SDQVmRGHFRPSHWLGRUHVHR
FRQVHTXHQWHDXPHQWRGDFRQFRUUrQFLDSRUSRQWRVHVWUDWpJLFRVGHYHQGDVHDVTXHVW}HVGHPHUFDGR
TXHSRGHPDIHWDUDGHPDQGDSRUQRVVRVSURGXWRVFRPRDFRQILDQoDGRFRQVXPLGRUGHQWUHRXWURV

$OpPGLVVRDDEHUWXUDGHQRYDVORMDVRXIUDQTXLDVSRGHQmRVHUFRQFOXtGDDRFXVWRHQRPRPHQWR
TXHHQWHQGHPRVVHUDSURSULDGRV'HQWUHRVIDWRUHVTXHSRGHPLPSRVVLELOLWDURXSUHMXGLFDUDDEHUWXUD
GHQRYDVORMDVDDPSOLDomRGDUHGHGHIUDQTXHDGRVHVWmRDLQGLVSRQLELOLGDGHGHORFDLVDGHTXDGRV
DGLILFXOGDGHGHQHJRFLDomRGRVWHUPRVFRQWUDWXDLVFRPFXVWRGHRFXSDomRGRVLPyYHLVDGHTXDGRV
DLQGLVSRQLELOLGDGHGHFRQWUDWDomRRXWUHLQDPHQWRGHYHQGHGRUHVTXDOLILFDGRVRDWUDVRRXDXPHQWR
QRVFXVWRVDVVRFLDGRVjDGHTXDomRGRLPyYHODRSDGUmR7UDFN )LHOGTXHVHQmRDGHTXDGRSRGH
YLU D HQIUDTXHFHU D QRVVD PDUFD D GLILFXOGDGH QD REWHQomR GH DSURYDo}HV GDV DXWRULGDGHV
JRYHUQDPHQWDLV DSOLFiYHLV WDLV FRPR -XQWDV &RPHUFLDLV 3UHIHLWXUDV 6HFUHWDULD GD 5HFHLWD
(VWDGXDOGHQWUHRXWURV 

1HVVHVHQWLGRVHQyVQmRWLYHUPRVVXFHVVRQDDEHUWXUDGHQRYDVORMDVHRXQDH[SDQVmRGDUHGH
GH IUDQTXLDV RV QHJyFLRV R UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H D QRVVD VLWXDomR ILQDQFHLUD SRGHUmR VHU
DGYHUVDPHQWHLPSDFWDGRV

Nosso Caixa e Equivalentes de Caixa é insuficiente para honrar nossos diversos
compromissos financeiros assumidos no curto prazo, em especial os Dividendos a Pagar, de
forma que poderemos ser afetados de maneira adversa e relevante caso não consigamos
gerar caixa ou captar novos recursos de dívida ou capital próprio para cumprir esses
compromissos financeiros
(PGHMXQKRGHDVRPDGRQRVVR3DVVLYR&LUFXODQWHHGR3DVVLYR1mR&LUFXODQWHHUD
YH]HVPDLRUTXHRQRVVR3DWULP{QLR/tTXLGRHVSHFLDOPHQWHHPYLUWXGHGH'LYLGHQGRVD3DJDUQR
YDORU GH 5 PLOK}HV GHFODUDGRV H[WUDRUGLQDULDPHQWH 1DTXHOD GDWD  GR SDVVLYR GH
QRVVD&RPSDQKLDHVWDYDFODVVLILFDGRQR3DVVLYR&LUFXODQWHVHQGRTXHR&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH
&DL[DHUDGH5PLO7DOTXDQWLDVRPDGDjJHUDomRGHFDL[DGHQRVVD&RPSDQKLDSRGHVHU
LQVXILFLHQWHSDUDKRQUDUGLYHUVRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRVQRFXUWRSUD]RHPHVSHFLDO
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RV'LYLGHQGRVD3DJDUQRYDORUGH5PLOK}HVGHFODUDGRVQRFRQWH[WRGDSUHSDUDomRSDUDD
QRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV

&DVRQmRFRQVLJDPRVJHUDUFDL[DUHQHJRFLDURVSDJDPHQWRVGRVGLYLGHQGRVGHFODUDGRVRXREWHU
QRYRV UHFXUVRV GH GtYLGD RX FDSLWDO SUySULR SDUD FXPSULU FRP QRVVRV GLYHUVRV FRPSURPLVVRV
ILQDQFHLURV DVVXPLGRV QR FXUWR SUD]R R IOX[R GH FDL[D H D FRQGLomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD
SRGHUmRVHUDIHWDGRVGHPDQHLUDUHOHYDQWHHDGYHUVD$OpPGLVVRDOJXQVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURV
DVVXPLGRVSRUQyVFRQWrPFOiXVXODVTXHHVWDEHOHFHPRVHXYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFDVRRFRUUDXP
HYHQWRGHLQDGLPSOHPHQWRHPRXWURVFRQWUDWRVRXFDVRRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHRXWURVFRQWUDWRV
VHMDGHFODUDGRRTXHWDPEpPSRGHYLUDDIHWDUGHPDQHLUDDGYHUVDHUHOHYDQWHRIOX[RGHFDL[DHD
FRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURV
GD&RPSDQKLDYHUVHomR I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Possuímos contratos de locação vigentes por período indeterminado que estão sujeitos à
rescisão nos termos da Lei n° 8.245/91

'H DFRUGR FRP D /HL Q  /HL GH /RFDo}HV  ILQGR R SUD]R HVWLSXODGR QR FRQWUDWR VH D
ORFDWiULD SHUPDQHFHU QR LPyYHO SRU PDLV GH WULQWD GLDV VHP RSRVLomR GR ORFDGRU SUHVXPLUVHi
SURUURJDGDDORFDomRQDVFRQGLo}HVDMXVWDGDVPDVVHPSUD]RGHWHUPLQDGR1DKLSyWHVHGHVWHV
FRQWUDWRV QmR WHUHP DV QHJRFLDo}HV SDUD UHQRYDomR HIHWLYDGDV GHQWUR GR SUD]R GH YLJrQFLD GR
FRQWUDWR RX QmR VHUHP GLVWULEXtGDV DV Do}HV UHQRYDWyULDV SDUD UHQRYDomR MXGLFLDO QR SUD]R WDLV
FRQWUDWRV YLJHUmR SRU SUD]R LQGHWHUPLQDGR 1HVVD KLSyWHVH TXDOTXHU XPD GDV SDUWHV SRGHUi
UHVFLQGLUDORFDomRPHGLDQWHRHQYLRGHQRWLILFDomRjRXWUDSDUWHFRPGLDVGHDQWHFHGrQFLDOLYUH
GHSHQDOLGDGHV

7HQGRHPYLVWDDLPSRUWkQFLDRSHUDFLRQDOGDVORMDVHFHQWURVGHGLVWULEXLomRSDUDDFRQGXomRGH
VHXVQHJyFLRVD&RPSDQKLDSRGHVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDFDVRDUHVFLVmRGDVORFDo}HVRFRUUD
HPTXDQWLGDGHVVLJQLILFDWLYDVHUHSHQWLQDPHQWH

Podemos não ser capazes de renovar ou manter em boas condições os contratos de locação
de algumas de nossas lojas e do nosso CD e estamos sujeitos a multas contratuais em caso
de rescisão. Ainda, existem fatores que podem aumentar o custo de ocupação de nossas lojas
e do nosso CD, o que pode vir a afetar os nossos resultados.
2VLPyYHLVQRVTXDLVVHHQFRQWUDPQRVVDVORMDVSUySULDVHQRVVR&'VmRDOXJDGRVVHQGRFHUWR
TXH DOJXQV LQFOXLQGR DOJXPDV ORMDV ORFDOL]DGDV HP VKRSSLQJ FHQWHUV HVWmR YLJHQWHV SRU SUD]R
LQGHWHUPLQDGR3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHIDWRUGHULVFR³Possuímos contratos de locação vigentes
por período indeterminado que estão sujeitos à rescisão nos termos da Lei n° 8.245/91´DFLPD

(PUHODomRDRVFRQWUDWRVGHQRVVDVORMDVH&'FXMRSUD]RVHMDLJXDORXVXSHULRUDDQRVSRGHPRV
SOHLWHDU MXGLFLDOPHQWH D UHQRYDomR GR SUD]R FRQWUDWXDOPHQWH SUHYLVWR GHVGH TXH REVHUYDGRV RV
UHTXLVLWRVOHJDLVHHVWHMDPRVDGLPSOHQWHVQRVFRQWUDWRV$OHJLVODomRDSOLFiYHOQRHQWDQWRSUHYr
TXHRORFDGRUQmRHVWDUiREULJDGRDUHQRYDURFRQWUDWRVH L SRUGHWHUPLQDomRGR3RGHU3~EOLFR
WLYHUTXHUHDOL]DUQRLPyYHOREUDVTXHLPSRUWHPQDVXDUDGLFDOWUDQVIRUPDomRRXSDUDPRGLILFDo}HV
GHWDOQDWXUH]DTXHDXPHQWHRYDORUGRQHJyFLRRXGDSURSULHGDGH LL RLPyYHOYLHUDVHUXWLOL]DGR
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SRU HOH SUySULR RX SDUD WUDQVIHUrQFLD GH IXQGR GH FRPpUFLR H[LVWHQWH Ki PDLV GH  DQR VHQGR
GHWHQWRUGDPDLRULDGRFDSLWDORORFDGRUVHXF{QMXJHDVFHQGHQWHRXGHVFHQGHQWH'HVVDIRUPD
FDVRQmRVHMDPRVFDSD]HVGHHQWUDUHPXPDFRUGRFRPRORFDGRURXFDVRRORFDGRUGHFLGDYHQGHU
RLPyYHOHQyVQmRFRQVLJDPRVDOFDQoDUXPDFRUGRFRPRQRYRSURSULHWiULRSRGHPRVQmRREWHUD
UHQRYDomRFRPSXOVyULDGHDOJXQVGRVQRVVRVFRQWUDWRVGHORFDomR

(P TXDOTXHU GRV FDVRV D SHUGD GH TXDOTXHU GH QRVVDV ORFDOL]Do}HV HVWUDWpJLFDV VHMD SRU QmR
UHQRYDomR RX PDQXWHQomR GRV FRQWUDWRV GH ORFDomR GH QRVVDV ORMDV HRX &' SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVDVRSHUDo}HVUHVXOWDGRILQDQFHLURVHRXLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHDQRWRULHGDGH
GHQRVVDPDUFD$GLFLRQDOPHQWHWHUHPRVTXHEXVFDUQRYRVLPyYHLVSDUDLQVWDODUQRVVDVORMDVR
TXHSRGHULDDFDUUHWDUDLQWHUUXSomRGDVDWLYLGDGHVGHDOJXPDVGHQRVVDVORMDVHFXVWRVGHWUDQVLomR

$LQGD QRV FDVRV HP TXH RV FRQWUDWRV GH ORFDomRQmR FRQWLYHUHP FOiXVXOD GH YLJrQFLD HRX QmR
HVWLYHUHP GHYLGDPHQWH UHJLVWUDGRV H DYHUEDGRV MXQWR DRV FDUWyULRV GH UHJLVWUR GH LPyYHLV
FRPSHWHQWHVHQDKLSyWHVHGHRVUHVSHFWLYRVSURSULHWiULRVGHFLGLUHPYHQGHUDWHUFHLURVRVLPyYHLV
GXUDQWHDYLJrQFLDGRVFRQWUDWRVGHORFDomRQmRSRGHUHPRVRSRUDRVFRPSUDGRUHVDPDQXWHQomR
GDYLJrQFLDGHQRVVRVFRQWUDWRVEHPFRPRQmRWHUHPRVRGLUHLWRGHDGMXGLFDUMXGLFLDOPHQWHRLPyYHO
QRFDVRGRFRPSUDGRUDOLHQiORDWHUFHLURVHQmRUHVSHLWDUQRVVRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD1HVVHFDVR
RVFRPSUDGRUHVQmRHVWDULDPOHJDOPHQWHYLQFXODGRVDRVWHUPRVGRFRQWUDWRGHORFDomRHSRGHULDP
UHTXHUHUDGHVRFXSDomRGRLPyYHO&RPRD&RPSDQKLDQmRDGRWDFRPRSUiWLFDDDYHUEDomRHR
UHJLVWUR GRV FRQWUDWRV GH ORFDomR QDV PDWUtFXODV GRV LPyYHLV HVWDPRV VXMHLWRV D HVVH ULVFR HP
HVSHFLDOQDVGXDVORMDVSUySULDVGHUXDFDVRRQRYRSURSULHWiULRYLHVVHDUHTXHUHUDGHVRFXSDomR
GH DOJXPD GH QRVVDV ORMDV HRX &' R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV QRVVDV DWLYLGDGHV H
UHVXOWDGRVILQDQFHLURV

&DVRFRQVLJDPRVORFDUQRYRVHVSDoRVHRYDORUGHDOXJXHOGHVWHVLPyYHLVVHMDVXSHULRUDRYDORU
DQWHULRUPHQWH SDJR RX HVWHMDP HP iUHDV TXH QmR DSUHVHQWDP D PHVPD YLVLELOLGDGH TXH DV
ORFDOL]Do}HVDWXDLVDUHQWDELOLGDGHGHQRVVDVORMDVSRGHUiVHUUHGX]LGDHDIHWDUDGYHUVDPHQWHHGH
IRUPDUHOHYDQWHQRVVDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV

$GHPDLVDFDGD WUrV DQRVD/HLGH/RFDo}HVSHUPLWHDUHYLVmRGRVDOXJXpLVDYDORUGHPHUFDGR
7DOUHDMXVWHDYDORUGHPHUFDGRSRGHUiUHVXOWDUHPXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQRYDORUGRDOXJXHOGRV
LPyYHLVTXHDOXJDPRVRTXHSRGHUiUHVXOWDUHPLPSDFWRVQmRHVSHUDGRVQRVFXVWRVRSHUDFLRQDLV
SRGHQGRDIHWDUQHJDWLYDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV$OpPGLVVRVHGHFLGLUPRVIHFKDUTXDOTXHUXPD
GH QRVVDV ORMDV ItVLFDV HRX QRVVR &' ORFDOL]DGRV HP LPyYHLV DOXJDGRV DQWHV GR ILP GR SUD]R
FRQWUDWXDO GD ORFDomR SRGHPRV WHU TXH SDJDU XPD PXOWD FRQWUDWXDO DR SURSULHWiULR FRPR
FRQVHTXrQFLDGDUHVFLVmRDQWHFLSDGDGRFRQWUDWRGHORFDomR2VYDORUHVHQYROYLGRVHPWDLVPXOWDV
H VXD HYHQWXDO TXDQWLGDGH SRGHULD QR WRWDO QRV DIHWDU DGYHUVDPHQWH HVSHFLDOPHQWH QRVVRV
UHVXOWDGRV

2XWURIDWRUUHOHYDQWHpDSRVVLELOLGDGHGHDXPHQWRGRFXVWRGHRFXSDomRGHQRVVDVORMDVSUySULDV
HPGHFRUUrQFLDGRFUHVFLPHQWRGHYHQGDQDVSODWDIRUPDVGLJLWDLV FRP UHWLUDGD GRV SURGXWRV QDV
ORMDVXPDYH]TXHRVVKRSSLQJVFHQWHUVWHQGHPDUHFRQKHFHUDVYHQGDVHPSODWDIRUPDVGLJLWDLV
FRPUHWLUDGDHPORMDFRPREDVHGHFiOFXORSDUDHIHLWRGHDOXJXHOLPSDFWDQGRDVVLPGLUHWDPHQWHQR
FXVWRWRWDOGHRFXSDomRGHVWDVORMDVHSRUFRQVHTXrQFLDVHXVUHVSHFWLYRVUHVXOWDGRV
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2 IDWRU DFLPD GHVFULWR WDPEpP SRGH YLU D LPSDFWDU QRVVDV ORMDV IUDQTXHDGDV UHVXOWDQGR HP XP
DXPHQWR QR FXVWR GH RFXSDomR DR IUDQTXHDGR TXH RFDVLRQDOPHQWH SRGH YLU D RSWDU SRU QmR
LQFHQWLYDUYHQGDVDWUDYpVGDVQRVVDVSODWDIRUPDVGLJLWDLVDILPGHHYLWDUDXPHQWRHPVHXVFXVWRV
GLUHWRV

A dependência do setor de varejo em vendas de cartão de crédito e financiamento ao
consumidor é uma tendência crescente, de modo que qualquer alteração nas políticas dos
emissores de cartão de crédito, bem como possíveis fraudes de cartões de crédito podem
afetar negativamente nossos negócios e resultados operacionais.
2VHWRUGHYDUHMRpUHODWLYDPHQWHGHSHQGHQWHGHFDUW}HVGHFUpGLWR3DUDRSHUtRGRHQFHUUDGRHP
GHMXQKRGHGHQRVVDUHFHLWDGHYHQGDVGHPHUFDGRULDVIRUDPGHULYDGDVGHFOLHQWHV
SDJDQGRFRPFDUW}HVGHFUpGLWR3DUDH[HFXWDUDVYHQGDVFRPFDUWmRGHFUpGLWRGHSHQGHPRVGDV
SROtWLFDVGDVHPSUHVDVGHFDUWmRGHFUpGLWRLQFOXLQGRDVWD[DVTXHHVVDVHPSUHVDVQRVFREUDP
4XDOTXHUDOWHUDomRQDVSROtWLFDVGRVHPLVVRUHVGHFDUWmRGHFUpGLWRLQFOXLQGRSRUH[HPSORDWD[D
GH DGPLQLVWUDomR FREUDGD GRV HVWDEHOHFLPHQWRV FRPHUFLDLV SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVRV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$LQGDRULVFRSRURSHUDo}HVIUDXGXOHQWDVSRUPHLRGDXWLOL]DomRGHFDUWmRGHFUpGLWRpLQHUHQWHjV
YHQGDVUHDOL]DGDVDWUDYpVGHVWHPHLRGHSDJDPHQWR2VSDJDPHQWRVYLDFDUWmRGHFUpGLWRQmRVmR
FKDQFHODGRV SHOD DSOLFDomR GD DVVLQDWXUD GR WLWXODU GR FDUWmR DOpP GH VHU SRVVtYHO TXH QRVVRV
FOLHQWHVUHDOL]HPRSHUDo}HVQDPRGDOLGDGHFDUWmRGHFUpGLWRSDUDFRPSUDVGHQRVVRe-commerce
QDPRGDOLGDGHQmRSUHVHQFLDORTXHDXPHQWDRULVFRGDVRSHUDo}HVVHUHPIUDXGXOHQWDV

2 IUDFDVVR HP FRQWURODU DGHTXDGDPHQWH IUDXGHV HP FDUW}HV GH FUpGLWR SRGHUi SUHMXGLFDU QRVVD
UHSXWDomRHQRVVDPDUFDRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRQRVVRQHJyFLRHRVUHVXOWDGRVGDV
QRVVDVRSHUDo}HV

Operamos por meio de canais distintos (lojas físicas, website, site mobile e aplicativo) e
acreditamos que a integração desses canais é essencial para o sucesso do nosso negócio. A
falha dessa integração, ou o nosso insucesso em aprimorar inovações poderão afetar
negativamente os nossos negócios e atividades, situação financeira e resultado operacional.
$VQRVVDVRSHUDo}HVVmRUHDOL]DGDVSRUPHLRGHORMDVItVLFDVHSRUPHLRGHQRVVDSODWDIRUPDGLJLWDO
FRPSRVWD SRU QRVVR website site mobile H DSOLFDWLYR QR FRQFHLWR omnichannel GH LQWHJUDomR GH
FDQDLV1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUHPRVDSULPRUDUQRVVDHVWUDWpJLDomnichannel RXTXH
VHUHPRVFDSD]HVGHLPSOHPHQWDULQRYDo}HVTXHVHMDPLPSRUWDQWHVSDUDQRVVRVFOLHQWHVRTXHHP
VH FRQILUPDQGR SRGHUi VHU H[WUHPDPHQWH SUHMXGLFLDO DRV QRVVRV SODQRV H SRGHUi DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO

$OpP GLVVR FDVR QmR VHMDPRV FDSD]HV GH PDQWHU H DSULPRUDU GH IRUPD EHPVXFHGLGD D
FRPSOHPHQWDULGDGHHQWUHRVQRVVRVFDQDLVGHYHQGDVVRERVDVSHFWRVFRPHUFLDLVORJtVWLFRVGH
FRPXQLFDomR H marketing H GH DWHQGLPHQWR R DSURYHLWDPHQWR GDV YDQWDJHQV TXH D HVWUXWXUD
LQWHJUDGDGRVPXOWLFDQDLVSRGHRIHUHFHUVHUiSUHMXGLFDGRSRGHQGRQRVLPSDFWDUDGYHUVDPHQWH
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2XWURULVFRGDHVWUDWpJLDomnichannel pDSRVVLELOLGDGHGRVQRVVRVFDQDLVGHYHQGDVHQWUDUHPHP
FRPSHWLomR &DVR LVVR DFRQWHoD QmR VHUHPRV EHPVXFHGLGRV QD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GR
QRVVRIDWXUDPHQWRHDLQWHJUDomRGRVQRVVRVFDQDLVGHYHQGDVSRGHUiQmRQRVWUD]HURVEHQHItFLRV
HVSHUDGRVDIHWDQGRQHJDWLYDPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRVHDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO

$GLFLRQDOPHQWH SRGHPRV LQFRUUHU HP FXVWRV PDLRUHV GR TXH RV HVSHUDGRV H DV LQLFLDWLYDV
omnichannel SRGHPVHPRVWUDUHFRQRPLFDPHQWHLQYLiYHLVRXWHUXPDUHQWDELOLGDGHPHQRUGRTXHD
HVSHUDGD3RUILPDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomR SULQFLSDOPHQWHWULEXWiULD GDVDWLYLGDGHVLQHUHQWHV
jSODWDIRUPDomnichannel QR%UDVLOQmRSRVVXHPSUHYLV}HVHVSHFtILFDVDSOLFiYHLVjPRGDOLGDGHGH
YDUHMRPXOWLFDQDORTXHQRVGHL[DYXOQHUiYHLVDSRVVtYHLVDXWXDo}HVHJHUDXPDPELHQWHUHJXODWyULR
LQFHUWRSDUDQRVVDVRSHUDo}HV4XDLVTXHUGRVIDWRUHVDFLPDSRGHUiDIHWDUGHIRUPDUHOHYDQWHQRVVD
HVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRHRQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO

A incapacidade ou falha em proteger nossa propriedade intelectual ou a infração da
propriedade intelectual de terceiros pode ter impacto negativo nos nossos resultados
operacionais.
2 XVR QmR DXWRUL]DGR RX RXWUD IRUPD GH XWLOL]DomR LQGHYLGD GDV PDUFDV SRU QyV XWLOL]DGDV SRGH
GLPLQXLURYDORUGDPDUFD³7UDFN )LHOG´GRQRVVRQHJyFLRRXQRVVDUHSXWDomRHFDXVDUXPGHFOtQLR
QDV QRVVDV YHQGDV 6LPLODUPHQWH TXDOTXHU LQIUDomR RX UHLYLQGLFDomR GH YLRODomR GH SURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOGLULJLGDFRQWUDQyVVREUHDVPDUFDVSRUQyVXWLOL]DGDVQDFLRQDORXLQWHUQDFLRQDOPHQWH
PHVPR VHP PpULWR SRGH UHVXOWDU HP XP OLWtJLR GHPRUDGR H GLVSHQGLRVR FDXVDQGR DWUDVRV QD
HQWUHJD GH SURGXWRV RX H[LJLQGR R SDJDPHQWR GH royalties RX WD[DV GH OLFHQFLDPHQWR &RPR
UHVXOWDGR D LQFDSDFLGDGH RX IDOKD HP SURWHJHU QRVVD SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO QDFLRQDO RX
LQWHUQDFLRQDOPHQWH RX TXDOTXHU SURFHVVR HQYROYHQGR XPD VXSRVWD YLRODomR GH SURSULHGDGH
LQWHOHFWXDO GH WHUFHLURVSRU QyV SRGH WHU XPHIHLWR QHJDWLYR HPQRVVRV UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVH
LPDJHP

Somos altamente dependentes de sistemas de tecnologia da informação para operar nossos
negócios.

'HSHQGHPRV HP JUDQGH SDUWH GD IXQFLRQDOLGDGH GLVSRQLELOLGDGH LQWHJULGDGH H HVWDELOLGDGH
RSHUDFLRQDOGRGDWDFHQWHUHGHYiULRVVLVWHPDV QRVVRVRXGHWHUFHLURV LQFOXLQGRVLVWHPDVGHSRQWR
GHYHQGDQDVORMDVVLVWHPDVGHFRPXQLFDomRHGLYHUVRVRXWURVVRIWZDUHVXVDGRVSDUDFRQWURODUR
HVWRTXHHJHUDUUHODWyULRVGHGHVHPSHQKRILQDQFHLURHFRPHUFLDO$GLFLRQDOPHQWHQRVVDSODWDIRUPD
e-commerce VtWLR HOHWU{QLFR H DSOLFDWLYR  p XP LPSRUWDQWH FDQDO SDUD DSUHVHQWDU QRVVR QHJyFLR
LGHQWLGDGHHPDUFDVSDUDQRVVRVFRQVXPLGRUHVHXPDIRQWHGHLQIRUPDomRHPHLRGHLQWHUDomRSDUD
RVFRQVXPLGRUHVGHQRVVRVSURGXWRV&RQVHTXHQWHPHQWHFRQWDPRVFRPRVQRVVRVVLVWHPDVGH
WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRSDUDSURFHVVDUWUDQVPLWLUHDUPD]HQDUGDGRVHOHWU{QLFRVEHPFRPRSDUD
QRVFRPXQLFDUFRPFRQVXPLGRUHVHIRUQHFHGRUHV

2VQRVVRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomRSRGHPVRIUHULQWHUUXSo}HVGHYLGRDIDWRUHVTXHHVWmRDOpPGR
QRVVRFRQWUROHWDLVFRPRGHVDVWUHVQDWXUDLVDWDTXHVGHhackersSUREOHPDVGHWHOHFRPXQLFDo}HV
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YtUXV VRIWZDUHV PDOLFLRVRV HQWUH RXWURV IDWRUHV 1D HYHQWXDOLGDGH GH IDOKDV RX LQWHUUXSomR GRV
QRVVRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRSRGHPRVSHUGHUGDGRVILFDUVXMHLWRVjYLRODomRGH
GDGRVRXQmRFRQVHJXLUPRVUHDOL]DUWUDQVDo}HVFRPHUFLDLVHGHVVDIRUPDGHL[DUPRVGHJDQKDU
UHFHLWDV GH YHQGDV R TXH SRGH QRV RFDVLRQDU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH $GLFLRQDOPHQWH WDLV
IDOKDVHPQRVVRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRSRGHPYLUDJHUDUDOWHUDomRRXGLYXOJDomR
QmRDXWRUL]DGDGHGDGRVSHVVRDLVHRXLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVGHFOLHQWHVRTXHSRGHDIHWDUGH
IRUPDSUHMXGLFLDODUHSXWDomRGD&RPSDQKLD

$LQGD QD HYHQWXDOLGDGH GH IDOKDV RX LQWHUUXSomR GRV VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR
SRGHPRVYLUDSHUGHUGDGRVILFDUPRVVXMHLWRVjYLRODomRGHGDGRVRXQmRFRQVHJXLUPRVUHDOL]DU
WUDQVDo}HVFRPHUFLDLVHGHVVDIRUPDGHL[DUGHJDQKDUUHFHLWDVGHYHQGDVRTXHSRGHRFDVLRQDU
XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH 6H QmR IRUPRV FDSD]HV GH HIHWXDU RV UHSDURV RX UHDOL]DUPRV DV
DWXDOL]Do}HVQHFHVViULDVWHPSHVWLYDPHQWHHVHHVVDHYHQWXDOLQWHUUXSomRRXPDOIXQFLRQDPHQWRVH
SURORQJDU DV QRVVDV RSHUDo}HV H QRVVRV FRQWUROHV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV SRGHP VHU
SUHMXGLFDGRVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHRVQRVVRVUHVXOWDGRV

3DUDDWLQJLUQRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRQyVSRGHPRVSUHFLVDUPHOKRUDUFRQWLQXDPHQWHQRVVRV
VLVWHPDV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV SURFHVVDPHQWR GH WUDQVDo}HV SURFHGLPHQWRV H FRQWUROHV
OHYDQGRDFXVWRVHGHVSHVDVDGLFLRQDLVRXSUREOHPDVGHLQWHJUDomRRTXHSRGHWHUHIHLWRDGYHUVR
QRVQRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV

$OpPGLVVRVLVWHPDVGHWHFQRORJLDHVWmRVXMHLWRVDFRQVWDQWHVDWXDOL]Do}HVHVHQmRFRQVHJXLUPRV
DWXDOL]iORVFRUUHWDPHQWHDVQRVVDVRSHUDo}HVSRGHUmRVHUSUHMXGLFDGDVRTXHSRGHQRVFDXVDU
HIHLWRDGYHUVR
Incapacidade de manter níveis de capital de giro suficientes para o nosso negócio pode limitar
nosso crescimento e nos afetar adversamente.
&RQVLGHUDQGR R FDUiWHU VD]RQDO GR QRVVR QHJyFLR H[LVWHP SHUtRGRV HP TXH D QHFHVVLGDGH GH
FDSLWDOGHJLURpPDLRUVHPFRQVLGHUDUDLQGDRVLPSDFWRVGR&29,'

1mRH[LVWHJDUDQWLDGHTXHFDVRQHFHVViULRWHUHPRVRSRUWXQLGDGHGH L QRVILQDQFLDUDWUDYpVGD
DQWHFLSDomRGHQRVVDFDUWHLUDGHUHFHEtYHLVGHFDUWmRGHFUpGLWR LL UHQRYDUQRVVDVOLQKDVGHFUpGLWR
DWXDLV LLL WHUDFHVVRDQRYRVILQDQFLDPHQWRV LY HPLWLUYDORUHVPRELOLiULRVQRPHUFDGRGHFDSLWDLV
HP FRQGLo}HV IDYRUiYHLV Y  QHJRFLDU RV SUD]RV GH SDJDPHQWR FRP QRVVRV IRUQHFHGRUHV HP
FRQGLo}HV DWUDWLYDV YL  UHFHEHU GH QRVVRV FOLHQWHV HP SUD]RV UHGX]LGRV RX YLL  PDQWHU QRVVD
HILFLrQFLD GH HVWRTXH &DVR HVVDV FRQGLo}HV QmR RFRUUDP SRGHUHPRV QRV WRUQDU LQVROYHQWHV
LQFDSD]HV GH LPSOHPHQWDU QRVVD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR H GH UHVSRQGHU D SUHVV}HV GH
FRQFRUUHQWHV RX GH ILQDQFLDU LQLFLDWLYDV LPSRUWDQWHV SDUD D &RPSDQKLD R TXH SRGHUi DIHWDU
DGYHUVDPHQWH H GH IRUPD UHOHYDQWH R QRVVR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H VLWXDomR ILQDQFHLUD 3DUD
PDLRUHVLQIRUPDo}HVDFHUFDGRVLPSDFWRVFDXVDGRVQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDSHOR&29,'
EHPFRPRDVPHGLGDVSRUHODWRPDGDVYLGHIDWRUGHULVFR³A extensão da pandemia declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do coronavírus (COVID-19), a
percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende
de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em
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efeitos adversos relevantes em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e
fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios´EHPFRPR
RGLVSRVWRQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

A abertura de novas lojas pode demandar recursos adicionais, bem como ocasionar uma
queda no desempenho das lojas existentes.
1RVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRHQYROYHDDEHUWXUDHDRSHUDomRGHQRYDVORMDVDFDGDDQRRTXH
SRGH GHPDQGDU UHFXUVRV DGLFLRQDLV (VVD HVWUDWpJLD JHUD GHPDQGDV FUHVFHQWHV VREUH QRVVRV
UHFXUVRVRSHUDFLRQDLVJHUHQFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVHILQDQFHLURVTXHSRGHPILFDUVREUHFDUUHJDGRVH
FRQVHTXHQWHPHQWHUHVXOWDUHPTXHGDGHHILFLrQFLDQDJHVWmRGRVQRVVRVQHJyFLRVRTXHSRUVXD
YH] SRGH OHYDU D XPD GHWHULRUDomR QR GHVHPSHQKR GH QRVVDV ORMDV LQGLYLGXDOPHQWH H GH QRVVR
QHJyFLRFRPRXPWRGR$LQGDTXDQGRDLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDVRFRUUHUHPPHUFDGRVRQGHMi
SRVVXtPRVORMDVSRGHUHPRVVRIUHUXPDUHGXomRQDVYHQGDVOtTXLGDVGDVORMDVSUpH[LVWHQWHVQHVVHV
PHUFDGRVHPIXQomRGRGHVORFDPHQWRGHYHQGDVRTXHSRGHQRVDIHWDUQHJDWLYDPHQWH

Não temos controle operacional total sobre os negócios de nossos franqueados e estamos
expostos à eventual redução de suas receitas.
'HSHQGHPRV GH QRVVRV IUDQTXHDGRV SDUD PDQWHU RV QRVVRV SDGU}HV GH RSHUDomR GH ORMD
GLYXOJDomRGHPDUFDTXDOLGDGHGHDWHQGLPHQWRGHQWUHRXWURVGHIRUPDTXHDLQFDSDFLGDGHGRV
IUDQTXHDGRV GH PDQWHU WDLV SDGU}HV SRGHULD DIHWDU GH IRUPD UHOHYDQWH QRVVD PDUFD H SUHMXGLFDU
QRVVR FUHVFLPHQWR IXWXUR 1R kPELWR GRV FRQWUDWRV GH IUDQTXLD RV IUDQTXHDGRV SRVVXHP FHUWD
IOH[LELOLGDGHHPVXDVRSHUDo}HVLQFOXLQGRDFRPSHWrQFLDSDUDFRQWUDWDUIXQFLRQiULRVHVHOHFLRQDU
FHUWRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV$GLFLRQDOPHQWHpSRVVtYHOTXHDOJXQVIUDQTXHDGRVQmRRSHUHPVXDV
ORMDVGHDFRUGRFRPRVQRVVRVSDGU}HVGHTXDOLGDGHHGHVHUYLoR3RGHPRVQmRFRQVHJXLULGHQWLILFDU
HFRUULJLUSUREOHPDVFRPQRVVRVIUDQTXHDGRVHPWHPSRKiELOHFRPRUHVXOWDGRQRVVDLPDJHP
UHSXWDomRHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRGHPVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH

Quaisquer problemas nas nossas relações com nossos franqueados podem afetar
adversamente os resultados de nossas operações
3DUFHODVLJQLILFDWLYDGRVQRVVRVSURGXWRVpFRPHUFLDOL]DGDSRUPHLRGHXPDUHGHGHIUDQTXHDGRV
1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHHHUHVSHFWLYDPHQWHGDQRVVD
UHFHLWDDGYHLRGDUHGHGHIUDQTXLDV4XDLVTXHUSUREOHPDVTXHSRVVDPVXUJLUFRPUHODomRDQRVVD
UHGH GH IUDQTXHDGRV WDLV FRPR GLILFXOGDGHV QDV UHODo}HV FRP IUDQTXHDGRV RX QD H[SDQVmR GH
QRVVDUHGHGHIUDQTXHDGRVSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWHQRVVDPDUFDLPSDFWDQGRQHJDWLYDPHQWH
RVIUDQTXHDGRVHVHXVUHVXOWDGRV(VWHVSUREOHPDVSRGHPOHYDUDXPDGLPLQXLomRGRQ~PHURGH
IUDQTXLDV RX GDV QRVVDV YHQGDV &DVR LVVR RFRUUD DV QRVVDV HFRQRPLDV GH HVFDOD SRGHP VHU
UHGX]LGDVDIHWDQGRWDPEpPDQRVVDSUHVHQoDJHRJUiILFD

Os efeitos enfrentados em decorrência da pandemia da COVID-19 podem impactar
negativamente a situação financeira de nossos franqueados e, consequentemente, gerar um
aumento no nível de inadimplência e diminuição na capacidade de expansão de negócios.
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(PIXQomRGDSDQGHPLDGD&29,'SDUWHVLJQLILFDWLYDGDVORMDVGHQRVVRVIUDQTXHDGRVIRUDP
IHFKDGDV WHPSRUDULDPHQWH 2 IHFKDPHQWR GHVVDV ORMDV SRGH LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH D UHFHLWD H
VLWXDomR ILQDQFHLUD GH QRVVRV IUDQTXHDGRV H FRQVHTXHQWHPHQWH JHUDU XP DXPHQWR QR QtYHO GH
LQDGLPSOrQFLDGRVPHVPRVFRPUHODomRDRVSDJDPHQWRVGHYLGRVDWtWXORGHFRPSUDGHPHUFDGRULDV
HGHroyaltiesGHYLGRV

&DVRRVHIHLWRVGDSDQGHPLDGD&29,'DIHWHPDVLWXDomRILQDQFHLUDGHQRVVRVIUDQTXHDGRVTXH
GHVHPSHQKDPSDSHOUHOHYDQWHHPQRVVRSODQRGHH[SDQVmRGHORMDVHVWHVSRGHPQmRVHUFDSD]HV
GHQHJRFLDUQRYDVORFDOLGDGHVFRPHUFLDLVEHPFRPRLQYHVWLUQDSURPRomRGHPHOKRULDVHSURMHWRV
GH GHVHQYROYLPHQWR QDV ORMDV TXH GHWpP DWXDOPHQWH 'HVVD IRUPD D DEHUWXUD SUHYLVWD GH QRYDV
IUDQTXLDVSRGHQmRVHUFRQFOXtGDHRSODQRGHH[SDQVmRGD&RPSDQKLDSRGHVHUSUHMXGLFDGR

A Companhia depende de um centro de distribuição e qualquer interrupção ou falha na
operação de nossos centros poderá nos causar um efeito adverso.
7RGRVRVFDQDLVGHYHQGDGHPHUFDGRULDVGD&RPSDQKLDGHSHQGHPGHXPFHQWURGHGLVWULEXLomR
VLWXDGR QD 5HJLmR 0HWURSROLWDQD GD FLGDGH GH 6mR 3DXOR 4XDOTXHU LQWHUUXSomR VLJQLILFDWLYD
IHFKDPHQWRRXPDOIXQFLRQDPHQWRQDRSHUDomRGHVVHFHQWURGHGLVWULEXLomRRXQDLQIUDHVWUXWXUDGH
WUDQVSRUWHVGHYLGRDTXDOTXHUGHVDVWUHGDQDWXUH]DLQFrQGLRVDFLGHQWHVIDOKDVVLVWrPLFDVRXWUDV
FDXVDVLPSUHYLVWDVHIDWRUHVH[WHUQRVDRFRQWUROHGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRHSLGHPLDVHSDQGHPLDV
WDLVFRPRDDWXDOSDQGHPLDGD&29,'SRGHPDWUDVDURXSUHMXGLFDUDFDSDFLGDGHGHGLVWULEXLU
PHUFDGRULDVRXDLQGDUHVXOWDUQDSHUGDGHSURGXWRVRTXHSRGHUHVXOWDUQDIDOWDGHDEDVWHFLPHQWR
HTXHGDQDVYHQGDV$&RPSDQKLDSRVVXLSRXFDH[SHULrQFLDHPRSHUDUIXQo}HVHVVHQFLDLVIRUDGH
VHXFHQWURHRVHIHLWRVGDXWLOL]DomRGHRXWURVFHQWURVIRUDGHVVHORFDOQRVQHJyFLRVHPSUHJDGRVH
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVVmRGHVFRQKHFLGRVHSRGHPLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRV

$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHQmRVHUiVROLFLWDGDRXREULJDGDDVXVSHQGHURSHUDo}HVRX
LPSOHPHQWDU UHVWULo}HV HP VXDV RSHUDo}HV QR FHQWUR GH GLVWULEXLomR FRPR FRQVHTXrQFLD GD
SDQGHPLDGD&29,'RTXHSRGHDIHWDUPDWHULDOHVXEVWDQFLDOPHQWHD&RPSDQKLD

$GLFLRQDOPHQWHDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDGHPDQGDDH[SDQVmRQDFDSDFLGDGHH
TXDQWLGDGHGHFHQWURVGHGLVWULEXLomR&DVRD&RPSDQKLDQmRFRQVLJDHQFRQWUDUXPORFDODGHTXDGR
SDUDHVWDEHOHFHURQRYRFHQWURGHGLVWULEXLomRRXQmRFRQVLJDLQWHJUDURXH[SDQGLURVQRYRVFHQWURV
GH GLVWULEXLomR H RV VHUYLoRV GH RSHUDGRUHV ORJtVWLFRV DR SURFHVVR GH FRQWUROH GH HVWRTXHV GH
PDQHLUD HILFD] SRGHUi QmR FRQVHJXLU HQWUHJDU HVWRTXHV jV ORMDV HP WHPSR KiELO R TXH SRGHUi
DFDUUHWDUHIHLWRQHJDWLYRQDVYHQGDVHQDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD

A interrupção das atividades nas unidades de produção ou distribuição pode afetar
adversamente nossos negócios, situação financeira e resultados.
(VWDPRVVXMHLWRVDRVULVFRVLQHUHQWHVDDWLYLGDGHVGHGLVWULEXLomRHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRV
LQFOXLQGRDFLGHQWHVLQGXVWULDLVDo}HVDPELHQWDLVJUHYHVHRXWUDVGLVSXWDVWUDEDOKLVWDVLQWHUUXSo}HV
QDFDGHLDGHORJtVWLFDQRIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFDRXVLVWHPDVGHLQIRUPDomRSHUGDWRWDO
RXSDUFLDOGDXQLGDGHRSHUDFLRQDOFRQWUROHLQWHUQRGDTXDOLGDGHGRVSURGXWRVURXERVH[LJrQFLDGH
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OLFHQoDVHVSHFtILFDVHRXWURVIDWRUHVUHJXODWyULRVEHPFRPRDGHVDVWUHVQDWXUDLVHRXWURVIDWRUHV
H[WHUQRVVREUHRVTXDLVQmRWHPRVTXDOTXHUFRQWUROH&DVRTXDOTXHUXPGHVVHVIDWRUHVRFRUUDRV
QRVVRVQHJyFLRVHRQRVVRUHVXOWDGRSRGHPVHUDIHWDGRVDGYHUVDPHQWH

O valor e a reputação de nossa marca podem ser adversamente afetados.
2 QRVVR VXFHVVR p DOWDPHQWH GHSHQGHQWH GR YDORU H UHSXWDomR GD PDUFD 7UDFN )LHOG TXH p
SULPRUGLDOSDUDQRVVRQHJyFLRHSDUDDLPSOHPHQWDomRGHQRVVDVHVWUDWpJLDVSDUDFUHVFLPHQWRGR
QHJyFLR $ PDQXWHQomR SURPRomR H SRVLFLRQDPHQWR GH QRVVD PDUFD GHSHQGHUi GR VXFHVVR GH
QRVVRVHVIRUoRVHPWHUPRVGHPDUNHWLQJHQRVVDKDELOLGDGHGHGHPRQVWUDUDFRQVLVWrQFLDHERD
TXDOLGDGHGHQRVVRVSURGXWRVHH[SHULrQFLDV'HSHQGHPRVGDVPtGLDVVRFLDLVFRPRXPDGHQRVVDV
HVWUDWpJLDV GH PDUNHWLQJ SDUD TXH SRVVDPRV WHU XP LPSDFWR SRVLWLYR WDQWR QR YDORU TXDQWR QD
UHSXWDomRGHQRVVDPDUFD

1RVVDPDUFDHUHSXWDomRSRGHULDPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVVHIDOKDUPRVQDEXVFDSRUHVWHV
REMHWLYRV VH QRVVD LPDJHP SHUDQWH R S~EOLFR IRU SUHMXGLFDGD SRU SXEOLFLGDGH QHJDWLYD RX VH
IDOKDUPRVQDHQWUHJDGHLQRYDo}HVHSURGXWRVGHDOWDTXDOLGDGHSDUDQRVVRVFOLHQWHV3XEOLFLGDGH
QHJDWLYDUHIHUHQWHDRVPpWRGRVGHSURGXomRGHTXDLVTXHUXPGHQRVVRVIRUQHFHGRUHVSRGHUiDIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVDUHSXWDomRHYHQGDVHQRVREULJDUDEXVFDUIRUQHFHGRUHVDOWHUQDWLYRV

$LQGD UHDOL]DPRV R OLFHQFLDPHQWR GH DOJXQV SURGXWRV FRPR D PDTXLDJHP HVSRUWLYD D OLQKD GH
FDUER JHO H DV PiVFDUDV DQWL YLUDLV GHVHQYROYLGDV QR kPELWR GR HQIUHQWDPHQWR DR &29,' RV
TXDLVVmRGHVHQYROYLGRVFRPWHUFHLURVSDUFHLURV(VVHVSURGXWRVSRGHPYLUDDSUHVHQWDUGHIHLWRVGH
IDEULFDomR H SRGHPRV QmR VHU FDSD]HV GH JDUDQWLU D TXDOLGDGH 7UDFN )LHOG HP WRGDV DV HWDSDV
GHVVHSURFHVVRGHSURGXomR'HVVDIRUPDFDVRQRVVRVFRQVXPLGRUHVILTXHPLQVDWLVIHLWRVFRPD
XWLOL]DomRGHVVHVSURGXWRVHRXHOHVQmRSRVVXDPDTXDOLGDGHHVSHUDGDSRUDVVRFLDUHPVHjQRVVD
PDUFDQRVVDLPDJHPHUHSXWDomRSRGHULDPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

$GLFLRQDOPHQWHDLQGDTXHQRVHVIRUFHPRVSDUDJDUDQWLUQRVVRVGLUHLWRVHSURWHo}HVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDO FDVR HVWHV HVIRUoRV QmR VXFHGDP R YDORU GH QRVVD PDUFD SRGH VHU DGYHUVDPHQWH
DIHWDGR4XDOTXHUSUHMXt]RjQRVVDPDUFDHUHSXWDomRSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDFRQGLomR
ILQDQFHLUD

Dependemos da eficácia das nossas campanhas de marketing e publicidade.
1RVVRQHJyFLRGHGLFDUHFXUVRVVLJQLILFDWLYRVSDUDFDPSDQKDVSXEOLFLWiULDVHGHmarketingDILPGH
SURPRYHU D DWUDWLYLGDGH H R PRYLPHQWR GH QRVVRV FDQDLV GH YHQGDV 6H HVVDV FDPSDQKDV QmR
DWHQGHUHPjVPHWDVHVSHUDGDVLVWRpQmRID]HQGRVXFHVVRHQWUHQRVVRVFRQVXPLGRUHVQRVVDV
YHQGDV H OXFUDWLYLGDGH SRGHUmR VHU DIHWDGDV QHJDWLYDPHQWH H WDOYH] QmR FRQVLJDPRV IRUWDOHFHU
QRVVD PDUFD FRPR HVSHUDGR &RQVHTXHQWHPHQWH QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV LPDJHP H
FRQGLomR ILQDQFHLUD SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGRV $OpP GLVVR VH QmR IRUPRV FDSD]HV GH
LGHQWLILFDU PXGDQoDV QR FRPSRUWDPHQWR H GDV SUHIHUrQFLDV GR FRQVXPLGRU H GH UHVSRQGHU
DGHTXDGDPHQWH HP QRVVDV FDPSDQKDV GH PDUNHWLQJ H SXEOLFLGDGH SRGHPRV VHU DGYHUVDPHQWH
DIHWDGRV
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Perdas não cobertas ou insuficientemente cobertas pelos seguros contratados por nós
podem resultar em prejuízos, o que poderá nos afetar adversamente.
&HUWRVULVFRVQmRVmRJDUDQWLGRVSHODVDSyOLFHVGHVHJXURGDVVHJXUDGRUDVDVTXDLVFRQWUDWDPRV
WDLVFRPRULVFRVGHFRUUHQWHVGHJXHUUDWHUURULVPRFDVRIRUWXLWRHGHIRUoDPDLRULQWHUUXSomRGH
FHUWDV DWLYLGDGHV H IDOKDV KXPDQDV  $OpP GLVVR GHVDVWUHV QDWXUDLV FRQGLo}HV PHWHRUROyJLFDV
DGYHUVDVHRXWURVHYHQWRVSRGHPFDXVDUGDQRVGHWRGRWLSRLQFOXLQGRGDQRVDRPHLRDPELHQWHH
LQWHUUXSomRGHQRVVDVDWLYLGDGHVGHQWUHRXWURV1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHDVDSyOLFHVGHVHJXUR
DWXDOPHQWH FRQWUDWDGDV SRU QyVVHUmRDGHTXDGDVHRXVXILFLHQWHVHPWRGDVDVFLUFXQVWkQFLDVRX
FRQWUD WRGRV RV ULVFRV $GLFLRQDOPHQWH SRGHUHPRV YLU D VHU UHVSRQVDELOL]DGRV MXGLFLDOPHQWH SRU
HYHQWXDLVGDQRVFDXVDGRVDWHUFHLURVHDVVLPREULJDGRVDLQGHQL]DUDVUHVSHFWLYDVYtWLPDVRTXH
SRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRSDUDQyV

$LQGDDFREHUWXUDGHQRVVDVDSyOLFHVGHVHJXURHVWiFRQGLFLRQDGDDRSDJDPHQWRGRUHVSHFWLYR
SUrPLR1RVVDIDOKDHPSDJDUHVVHVSUrPLRVFXPXODGDFRPDRFRUUrQFLDGHXPVLQLVWURSRGHUiQRV
FRORFDUHPXPDVLWXDomRGHULVFRHPTXHRGDQRQmRVHUiLQGHQL]DGRVREDFREHUWXUDFRQWUDWDGD
MXQWRjVHJXUDGRUD$OpPGLVVRQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUHPRVPDQWHUDSyOLFHVGHVHJXUR
DWD[DVFRPHUFLDLVUD]RiYHLVRXHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXFRQWUDWDGDVFRPDVPHVPDVFRPSDQKLDV
VHJXUDGRUDV RX FRP FRPSDQKLDV VHJXUDGRUDV VLPLODUHV 7RGDV DV VLWXDo}HV GHVFULWDV DFLPD
SRGHUmRWHUXPHIHLWRDGYHUVRSDUDQyV

Nosso Estatuto Social prevê indenização aos nossos administradores na hipótese de eventual
dano ou prejuízo. Não podemos garantir que a decisão pela concessão de tais indenizações
seja realizada sem conflito de interesses e visando os melhores interesses da Companhia.
1RVVR (VWDWXWR 6RFLDO SUHYr TXH LQGHQL]DUHPRV H PDQWHUHPRV LQGHQHV QRVVRV PHPEURV GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD GRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR H GHPDLV HPSUHJDGRV
TXH H[HUoDP FDUJR GH JHVWmR ³%HQHILFLiULRV´  QD KLSyWHVH GH HYHQWXDO GDQR RX SUHMXt]R
HIHWLYDPHQWHVRIULGRSRUIRUoDGRH[HUFtFLRUHJXODUGHVXDVIXQo}HVFRQWDQWRTXHWDLVDWRVWHQKDP
VLGR SUDWLFDGRV GH ERDIp H QR PHOKRU LQWHUHVVH GD &RPSDQKLD HP OLQKD FRP DV FRQGLo}HV H
OLPLWDo}HV FRQVWDQWHV GR FRQWUDWR GH LQGHQLGDGH H[LVWHQWH &RQVLGHUDQGR TXH D FRQFHVVmR GD
LQGHQL]DomRpIHLWDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPREVHUYkQFLDDRGLVSRVWRQRDUWLJRGD
/HL GDV 6$ SRGHPRV HQIUHQWDU VLWXDo}HV GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV QDV GHFLV}HV WRPDGDV SRU
UHIHULGRyUJmR

&DVRHVVDVVLWXDo}HVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVVHFRQILJXUHPSRGHUiKDYHULPSDFWRQHJDWLYRSDUD
RV QRVVRV QHJyFLRV R TXH SRGHUi YLU D FDXVDU XP LPSDFWR DGYHUVR QDV DWLYLGDGHV VLWXDomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

As nossas lojas estão localizadas em espaços de uso público e podem sofrer consequências
que fogem do controle da administração das respectivas lojas, o que pode causar danos
materiais e à imagem de nossas lojas e marcas, além de causar eventual responsabilidade
civil.
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$VQRVVDVORMDVItVLFDVSRUVHUHPHVSDoRVGHXVRS~EOLFRHVWmRVXMHLWDVDXPDVpULHGHDFLGHQWHV
HP VXDV GHSHQGrQFLDV TXH SRGHP IXJLU GR FRQWUROH GD DGPLQLVWUDomR GDV UHVSHFWLYDV ORMDV H
FRQVHTXHQWHPHQWHSRGHPFDXVDUGDQRVDRVQRVVRVFOLHQWHVIUHTXHQWDGRUHVHFRODERUDGRUHV1R
FDVRGDRFRUUrQFLDGHWDLVDFLGHQWHVDORMDHDVQRVVDVPDUFDVSRGHPHQIUHQWDUVpULRVGDQRVGH
LPDJHPFRQVLGHUDQGRTXHRQ~PHURGHFOLHQWHVQDVORMDVSRGHGLPLQXLUGHYLGRjSHUFHSomRGHIDOWD
GH VHJXUDQoD H FRQILDQoD H SRGHPRV ILFDU VXMHLWRV j LPSRVLomR GH UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO VHP
SUHMXt]R GH UHVSRQVDELOL]DomR HP RXWUDV HVIHUDV  HRX j REULJDomR GR UHVVDUFLPHQWR jV YtWLPDV
LQFOXVLYH SRU PHLR GR SDJDPHQWR GH LQGHQL]Do}HV R TXH SRGHULD QRV FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWH

Grande parte das nossas lojas estão localizadas em shopping centers frequentados por nosso
público-alvo e a nossa capacidade de atrair clientes depende da capacidade de tais shopping
centers de continuarem a atrair tráfego, da manutenção dessas lojas em tais shopping
centers, bem como da abertura de novas lojas em outros shopping centers frequentados por
nosso público-alvo.
*UDQGHSDUWHGHQRVVRVXFHVVRGHSHQGHGDORFDOL]DomRGHQRVVDVORMDVHPORFDLVGHGHVWDTXHH
FRP HOHYDGR WUiIHJR GH SHVVRDV XPD YH] TXH DSUR[LPDGDPHQWH  GDV QRVVDV ORMDV WDQWR
SUySULDVTXDQWRGHIUDQTXHDGRV HVWmRORFDOL]DGDVHPVKRSSLQJFHQWHUV

$UHGXomRQRWUiIHJRGHFRQVXPLGRUHV LQFOXVLYHHPYLUWXGHGHDOWHUDo}HVQRVKiELWRVGHFRQVXPR
GHQRVVRS~EOLFRDOYR RXDQRVVDLQFDSDFLGDGHGHPDQWHUDVORMDVHPWDLVVKRSSLQJFHQWHUVSRGHP
UHGX]LU VLJQLILFDWLYDPHQWH QRVVDV YHQGDV R TXH LPSDFWDULD DGYHUVDPHQWH RV QRVVRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV H D QRVVD VLWXDomR ILQDQFHLUD 3DUWH VXEVWDQFLDO GRV VKRSSLQJ FHQWHUV RQGH QRVVDV
ORMDVHVWmRORFDOL]DGDVILFDUDPIHFKDGRVGXUDQWHDSDQGHPLDGD&29,'RTXHFDXVRXHGHYHUi
FRQWLQXDUFDXVDQGRHIHLWRPDWHULDOHDGYHUVRVREUHQRVVDVRSHUDo}HV

eSRVVtYHOTXHDOJXQVVKRSSLQJFHQWHUVRXiUHDVGHFRPpUFLRTXDQGRDVORMDVIRUHPDEHUWDVVRIUDP
XPGHFOtQLRGHSRSXODULGDGHRXVHMDPDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVSRUHYHQWRVIRUDGRQRVVRFRQWUROH
WDLV FRPR D SDQGHPLD GD &29,' H D FRQVHTXHQWH PXGDQoD GH FRPSRUWDPHQWR GH FRQVXPR
LPSDFWDQGR QHJDWLYDPHQWH DV YHQGDV GHVVDV ORMDV (VVHV IDWRUHV SRGHUmR RFDVLRQDU XP HIHLWR
DGYHUVRQRVUHVXOWDGRVGHQRVVRVQHJyFLRVHQDQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUD

$OpPGLVVRHPDOJXQVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPVKRSSLQJFHQWHUVKiYHGDomRGHDEHUWXUDGHQRYDV
ORMDVHPGHWHUPLQDGRUDLRGHGLVWkQFLDGRORFDOGRVKRSSLQJFHQWHUUD]mRSHODTXDOSRGHPRVVHU
LPSHGLGRV GH RSHUDU QRYDV ORMDV HP GHWHUPLQDGDV ORFDOLGDGHV $GLFLRQDOPHQWH D PDQXWHQomR
GHVVDVORMDVQRVVKRSSLQJVDWXDLVGHSHQGHHQWUHRXWURVIDWRUHVGHQRVVDFDSDFLGDGHGHUHQRYDU
RVFRQWUDWRVGHORFDomRHPWHUPRVHFRQGLo}HVVDWLVIDWyULRV$QRVVDLQFDSDFLGDGHGHPDQWHUDV
ORMDV HP WDLV VKRSSLQJ FHQWHUV SRGHP UHGX]LU VLJQLILFDWLYDPHQWH VXDV YHQGDV R TXH LPSDFWDULD
DGYHUVDPHQWHRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD

Podemos não ser capazes de nos adaptar rapidamente às transformações digitais exigidas
pelos clientes e pelo setor.

413

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR

'HVFULomR'RV)DWRUHVGH5LVFR

$WHFQRORJLDHPSUHJDGDQRe-commerce HQDFXOWXUDGLJLWDOHVWiHPFRQVWDQWHHYROXomR3RGHPRV
QmRVHUFDSD]HVGHQRVDGDSWDUGHIRUPDVXILFLHQWHPHQWHUiSLGDSDUDDWHQGHUjVH[LJrQFLDVGRV
FOLHQWHVSUHIHUrQFLDVHSDGU}HVGRVHWRU3RGHPRVQRVGHSDUDUFRPREVWiFXORVHPEXVFDGHXPD
WUDQVIRUPDomRGLJLWDOUHODFLRQDGRVjFXOWXUDFRUSRUDWLYDjFRPSOH[LGDGHRUJDQL]DFLRQDOjIDOWDGH
SURFHVVRVTXHYLDELOL]DPDFRODERUDomRHLQVHUomRGRVIXQFLRQiULRV(VVHVGHVDILRVSRGHPSURYRFDU
XPD OLPLWDomR QR FUHVFLPHQWR GD QRVVD SODWDIRUPD GLJLWDO H DIHWDU GH IRUPD DGYHUVD RV QRVVRV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRV

6HQmRFRQVHJXLUPRVUHVSRQGHUjXUJrQFLDQRDWHQGLPHQWRGHQRYRVSDGU}HVHSUiWLFDVGRVHWRUD
QRVVD SODWDIRUPD GLJLWDO H QRVVD WHFQRORJLD SUySULD SRGHUmR ILFDU XOWUDSDVVDGDV H DIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV

Falhas nos nossos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos poderão afetar
adversamente nossos negócios.
$V QRVVDVSROtWLFDVH SURFHGLPHQWRV SDUD LGHQWLILFDU PRQLWRUDUHJHUHQFLDUULVFRVSRGHPQmRVHU
WRWDOPHQWHHILFD]HV2VPpWRGRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVSRGHPQmRSUHYHUH[SRVLo}HVIXWXUDV
RXVHUHPVXILFLHQWHVFRQWUDULVFRVGHVFRQKHFLGRVHTXHSRGHUmRVHUVLJQLILFDWLYDPHQWHPDLRUHVGR
TXHDTXHODVLQGLFDGDVSHODVPHGLGDVKLVWyULFDVTXHXWLOL]DPRV2XWURVPpWRGRVGHJHUHQFLDPHQWR
GH ULVFRV DGRWDGRV SRU QyV TXH GHSHQGHP GD DYDOLDomR GDV LQIRUPDo}HV UHODWLYDV D PHUFDGRV
FOLHQWHVRXRXWURVDVVXQWRVGLVSRQtYHLVDRS~EOLFRSRGHPQmRVHUWRWDOPHQWHSUHFLVRVFRPSOHWRV
DWXDOL]DGRV RX DGHTXDGDPHQWH DYDOLDGRV $V LQIRUPDo}HV HP TXH QRV EDVHDPRV RX FRP TXH
DOLPHQWDPRVRXPDQWHPRVPRGHORVKLVWyULFRVHHVWDWtVWLFRVSRGHPVHULQFRPSOHWDVRXLQFRUUHWDVR
TXHSRGHUiJHUDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVRVQHJyFLRV'HVVDIRUPDDIDOKDRXD
LQHILFiFLD QRV QRVVRV FRQWUROHV LQWHUQRV SRGHUi WHU XP HIHLWR DGYHUVR VLJQLILFDWLYR HP QRVVRV
QHJyFLRV

$GLFLRQDOPHQWHQRVVRVSURFHGLPHQWRVGHcompliance HFRQWUROHLQWHUQRVSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHV
SDUD HYLWDU RX GHWHFWDU WRGDV DV FRQGXWDV LPSUySULDV IUDXGHV RX YLRODo}HV GH OHLV DSOLFiYHLV SRU
SDUWH GH QRVVRV IXQFLRQiULRV H PHPEURV GH QRVVD DGPLQLVWUDomR &DVR QRVVRV IXQFLRQiULRV RX
RXWUDVSHVVRDVUHODFLRQDGDVDQyVVHHQYROYDPHPSUiWLFDVIUDXGXOHQWDVFRUUXSWDVRXGHVOHDLVRX
YLROHPOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVRXQRVVDVSROtWLFDVLQWHUQDVSRGHUHPRVVHUUHVSRQVDELOL]DGRV
SRUTXDOTXHUXPDGHVVDVYLRODo}HVRTXHSRGHUHVXOWDUHPSHQDOLGDGHVPXOWDVRXVDQo}HVTXH
SRGHPDIHWDUVXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHLPDJHP

Dependemos do sistema público e privado de infraestrutura logística para enviar nossos
produtos para nossas instalações e clientes de e-commerce.
'HSHQGHPRV GD FRQWLQXLGDGH GD RSHUDomR GD LQIUDHVWUXWXUD ORJtVWLFD S~EOLFD H SULYDGD LQFOXLQGR
HVWUDGDVDHURSRUWRVSRUWRVHWRGRVRVRXWURVPHLRVORJtVWLFRVXWLOL]DGRVSRUQRVVRVSUHVWDGRUHVGH
VHUYLoRV H IRUQHFHGRUHV SDUD HQWUHJDU QRVVRV SURGXWRV jV QRVVDV LQVWDODo}HV H FOLHQWHV GH ecommerce

$ RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU HYHQWR DGYHUVR FRPR JUHYHV LQFrQGLRV SUREOHPDV GH ORJtVWLFD
SDQGHPLDVLQXQGDo}HVHURXERHQWUHRXWURVOHYDQGRDLQWHUUXSo}HVVLJQLILFDWLYDVRXUHGXomRQDV
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DWLYLGDGHVGHLQIUDHVWUXWXUDRXRSHUDo}HVGHWUDQVSRUWHRXTXDOTXHUIDOKDQRWUDQVSRUWHGHSURGXWRV
HQWUHQRVVDVLQVWDODo}HVIRUQHFHGRUHVRXFOLHQWHVSRUTXDOTXHUPRWLYR SRGHP DWUDVDU RX DIHWDU
QRVVDFDSDFLGDGHGHGLVWULEXLUQRVVRVSURGXWRVSUHMXGLFDUDGHPDQGDHRVSUHoRVGRVSURGXWRV
LPSHGLURXDWUDVDUDHQWUHJDLPSRUFXVWRVDGLFLRQDLVDRVQRVVRVSURGXWRVHUHGX]LURWUiIHJRGH
SHGHVWUHVRTXHSRGHUHGX]LUQRVVDVYHQGDVHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRV
GDVRSHUDo}HVHFRQGLo}HVILQDQFHLUDV

1HVVH PHVPR VHQWLGR D GHFODUDomR GD SDQGHPLD GR &29,' SRU WHU GHVHQFDGHDGR VHYHUDV
PHGLGDV UHVWULWLYDV SRU DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV QR PXQGR WRGR TXH LQFOXtUDP UHVWULo}HV jV
YLDJHQV H LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH VXSULPHQWRV WDPEpP DIHWRX H SRGH FRQWLQXDU DIHWDQGR
QHJDWLYDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV DFHUFD GRV LPSDFWRV FDXVDGRV QDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDSHOR&29,'EHPFRPRDVPHGLGDVSRUHODWRPDGDVYLGHIDWRUGHULVFR
³A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da
disseminação do coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal
pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente
incertos e imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes em nossos negócios,
condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de
continuar operando nossos negócios´EHPFRPRRGLVSRVWRQRVLWHQVH
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

3RU ILP D HILFLrQFLD GH QRVVRV HPEDUTXHV GHSHQGH GH LQVSHo}HV HILFLHQWHV QDV DOIkQGHJDV
EUDVLOHLUDV SRUWRV H DHURSRUWRV  RX IURQWHLUDV HVWDGXDLV HQWUH RXWURV IDWRUHV (VVDV LQVSHo}HV
SRGHP WHU DWUDVRV GHYLGR D YiULRV PRWLYRV LQFOXLQGR L  D TXDOLGDGH GDV LQIRUPDo}HV H GD
GRFXPHQWDomRSUHSDUDGDVHQHFHVViULDVSDUDDOLEHUDomRGDVPHUFDGRULDV LL JUHYHVGHDJHQWHV
LLL DXPHQWRGDGHPDQGDTXHSRGHH[FHGHUDFDSDFLGDGHGHSURFHVVDPHQWRGRVDJHQWHV LY IDOWD
GH UHFXUVRV SDUD GHVHQYROYHU RSHUDo}HV RX FRQWUDWDU RXWURV DJHQWHV RX Y  PXGDQoDV QDV
UHJXODPHQWDo}HVRXLPSOHPHQWDomRGHUHJXODPHQWRVTXHSRVVDPDXPHQWDUDEXURFUDFLDHQYROYLGD
QHVVDV LQVSHo}HV RX H[LJHP XPD DQiOLVH PDLV FRPSOHWD GDV PHUFDGRULDV TXH SDVVDP SHODV
DOIkQGHJDVEUDVLOHLUDV SRUWRVHDHURSRUWRV RXIURQWHLUDVHVWDGXDLV1RFDVRGHLQVSHo}HVVHUHP
VXEVWDQFLDOPHQWHPDLVOHQWDVRIOX[RGHPHUFDGRULDVVHUiUHGX]LGR$HQWUHJDDWUDVDGDGHQRVVRV
SURGXWRV DIHWDULD GLUHWDPHQWH QRVVD UHSXWDomR H LQFHQWLYDULD QRVVRV FOLHQWHV D EXVFDU SURGXWRV
DOWHUQDWLYRV FRP QRVVRV FRQFRUUHQWHV H SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUD

Caso os usuários de nossa plataforma digital que possui o objetivo de conectar nossos
clientes com técnicos e professores de atividades esportivas se envolvam em acidentes ou
outras experiências negativas decorrentes dessa atividade, nossa habilidade de atrair e
manter engajados nossos clientes através dessa plataforma poderá ser afetada
adversamente, bem como a nossa reputação e negócio.
1mR VRPRV FDSD]HV GH PDQWHU R DEVROXWR FRQWUROH RX SUHYHU DFRQWHFLPHQWRV UHODFLRQDGRV j
XWLOL]DomRGHQRVVDSODWDIRUPDGLJLWDORXWHUFHLURVHQYROYLGRVHSRGHPRVVHULQFDSD]HVGHSURWHJHU
RX JDUDQWLU D VHJXUDQoD GH QRVVRV SURIHVVRUHV SDUFHLURV EHP FRPR GRV XVXiULRV HP FDVR GH
DFLGHQWHV UHODFLRQDGRV j SUiWLFD HVSRUWLYD 7DLV DFLGHQWHV SRGHP UHVXOWDU HP OHV}HV RX GDQRV j
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VD~GH GH QRVVRV FOLHQWHV HRX WHUFHLURV HQYROYLGRV EHP FRPR DFDUUHWDU HP XP GDQR j QRVVD
UHSXWDomRDOpPGDUHVSRQVDELOL]DomRSRUWDLVGDQRV

(PFDVRGHRFRUUrQFLDGRVHYHQWRVGHVFULWRVDFLPDQRVVRVXVXiULRVHSURIHVVRUHVSDUFHLURVSRGHP
FRQVLGHUDU TXH WDO H[SHULrQFLD QmR VHMD VHJXUD H SRGHPRV UHFHEHU FUtWLFDV H H[SRVLomR j PtGLD
QHJDWLYDVRTXHFDXVDULDXPHIHLWRQHJDWLYRjQRVVDPDUFDUHSXWDomRHQHJyFLR

$GLFLRQDOPHQWHHVWDPRVVXMHLWRVDUHLYLQGLFDo}HVHOLWtJLRVGHFRUUHQWHVGHTXDLVTXHUDFLGHQWHVTXH
SRGHUmRRFRUUHUQRkPELWRGDUHDOL]DomRGHDWLYLGDGHVHVSRUWLYDVSRUPHLRGHQRVVDSODWDIRUPD7DLV
DFLGHQWHVSRGHPQRVVXMHLWDUjUHVSRQVDELOLGDGHRXSXEOLFLGDGHQHJDWLYDRTXHSRGHULDDXPHQWDU
QRVVRV FXVWRV RSHUDFLRQDLV H DIHWDU DGYHUVDPHQWHQRVVD LPDJHP QRVVRV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV

Podemos ser responsabilizados por acidentes que venham a ocorrer durante as experiências
esportivas que proporcionamos, como o Track&Field Run Series ou as viagens organizadas
no âmbito da T&F Trips.
3URPRYHPRVH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDVSRUPHLRGR7UDFN )LHOG5XQ6HULHVQRVVRFLUFXLWRGHFRUULGDV
GHUXDEHPFRPRSURPRYHPRVYLDJHQVDWUDYpVGHSDUFHULDVSRUPHLRGD7 )7ULSV3RGHPRVQmR
VHUFDSD]HVGHPDQWHURDEVROXWRFRQWUROHRXSUHYHUDFRQWHFLPHQWRVUHODFLRQDGRVjSDUWLFLSDomR
GDVSHVVRDVLQVFULWDVQDVQRVVDVH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDVHVWDQGRVXMHLWRVDDFRQWHFLPHQWRVIRUD
GRQRVVRFRQWUROHSRGHQGRVHULQFDSD]HVGHSURWHJHURXJDUDQWLUDVHJXUDQoDGRVSDUWLFLSDQWHV

&DVRRFRUUDPDFLGHQWHVGXUDQWHRVSHUFXUVRVGRVHYHQWRVRIHUHFLGRVSRUQyVTXHFDXVHPOHV}HV
RXGDQRVjVD~GHGHQRVVRVFOLHQWHVHRXWHUFHLURVHQYROYLGRVSRGHPRVYLUDVHUUHVSRQVDELOL]DGRV
SRUWDLVGDQRVRXDLQGDUHFHEHUFUtWLFDVHH[SRVLomRjPtGLDQHJDWLYDVRTXHFDXVDULDXPHIHLWR
QHJDWLYRjQRVVDPDUFDUHSXWDomRHQHJyFLR

$GLFLRQDOPHQWHSRGHPRVVHUVXMHLWRVDUHLYLQGLFDo}HVHOLWtJLRVGHFRUUHQWHVGHTXDLVTXHUDFLGHQWHV
TXH SRGHUmR RFRUUHU QR kPELWR GD UHDOL]DomR GH DWLYLGDGHV HVSRUWLYDV SRU PHLR GH QRVVDV
H[SHULrQFLDV7DLVDFLGHQWHVSRGHPQRVVXMHLWDUjUHVSRQVDELOLGDGHRXSXEOLFLGDGHQHJDWLYDRTXH
SRGHULDDXPHQWDUQRVVRVFXVWRVRSHUDFLRQDLVHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV

Podemos não ser capazes de manter e/ou atrair novos patrocinadores para a realização de
nossas experiências.
3DUDDUHDOL]DomRGHQRVVRVHYHQWRVHVSRUWLYRVHH[SHULrQFLDV7UDFN )LHOGDQJDULDPRVHFRQWDPRV
FRPRVUHFXUVRVHVXSRUWHDGYLQGRVGHQRVVRVSDWURFLQDGRUHVHPHVSHFLDOHPQRVVRFLUFXLWRGH
FRUULGDV1RVVDHYHQWXDOLQFDSDFLGDGHGHPDQWHURXDWUDLUQRYRVSDWURFLQDGRUHVSRGHQRVOHYDUD
GLPLQXLUDTXDQWLGDGHGHHYHQWRVUHDOL]DGRVHRXLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV

Podemos vir a obter capital adicional no futuro por meio da emissão de ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações, o que poderá resultar numa diluição da participação dos
nossos acionistas em nosso capital social.
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3RGHPRVSUHFLVDUFDSWDUUHFXUVRVDGLFLRQDLVQRIXWXURSRUPHLRGHHPLVV}HVS~EOLFDVRXSULYDGDV
GH Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV SDUD ILQDQFLDU QRVVDV LQLFLDWLYDV GH
FUHVFLPHQWR'HDFRUGRFRPD/HLGDV6$TXDOTXHUFDSWDomRGHUHFXUVRVSRUPHLRGDGLVWULEXLomR
S~EOLFDGHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVSRGHVHUUHDOL]DGDVHPRGLUHLWRGH
SUHIHUrQFLD DRV QRVVRV DFLRQLVWDV R TXH SRGH FRQVHTXHQWHPHQWH UHVXOWDU QD GLOXLomR GD
SDUWLFLSDomRGHVWHVLQYHVWLGRUHVHPQRVVRFDSLWDOVRFLDO

Decisões desfavoráveis em futuros processos, judiciais, administrativos ou arbitrais podem
nos afetar adversamente.
1yV H QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV SRGHUHPRV VHU QR IXWXUR SDUWHV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYRVHRXDUELWUDLVVHMDHPPDWpULDFtYHOWULEXWiULDDGPLQLVWUDWLYDWUDEDOKLVWDVRFLHWiULD
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO UHJXODWyULD FRQFRUUHQFLDO DPELHQWDO FULPLQDO GHQWUH RXWUDV 1mR
SRGHPRVJDUDQWLUTXHRVUHVXOWDGRVGHVWHVSURFHVVRVQRVVHUmRIDYRUiYHLVRXVHUmRIDYRUiYHLVD
WDLVPHPEURVGHQRVVDDGPLQLVWUDomRRXDLQGDTXHPDQWHUHPRVSURYLVLRQDPHQWRSDUFLDORXWRWDO
VXILFLHQWH SDUD WRGRV RV SDVVLYRV HYHQWXDOPHQWH GHFRUUHQWHV GHVVHV SURFHVVRV 2 QRVVR
HQYROYLPHQWRRXGHQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVHPSURFHVVRVTXHFDXVHPGDQRjQRVVDLPDJHPRX
GHFLV}HVFRQWUiULDVDRVQRVVRVLQWHUHVVHVLQFOXLQGRGHFLV}HVTXHLPSHoDPDUHDOL]DomRGRVQRVVRV
QHJyFLRVFRPRLQLFLDOPHQWHSODQHMDGRVSRGHPQRVFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHLQFOXVLYHj
QRVVDUHSXWDomR

Paralisação da nossa força de trabalho ou greve pode afetar as nossas operações.
2VQRVVRVHPSUHJDGRVVmRUHSUHVHQWDGRVSRUVLQGLFDWRVWUDEDOKLVWDVHHVWmRSURWHJLGRVSRUDFRUGRV
FROHWLYRVRXFRQWUDWRVGHWUDEDOKRVHPHOKDQWHVTXHHVWmRVXMHLWRVjUHQHJRFLDomRSHULyGLFDGHQWUR
GRV SUD]RV HVWDEHOHFLGRV SRU OHL *UHYHV H RXWUDV SDUDOLVDo}HV RX LQWHUUXSo}HV GH WUDEDOKR HP
TXDOTXHU XPD GDV QRVVDV LQVWDODo}HV RX TXH DIHWHP TXDOTXHU XP GRV QRVVRV IRUQHFHGRUHV RX
FRQWUDWDGRVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVDVRSHUDo}HVHQRVVRVQHJyFLRV

Se não cumprirmos satisfatoriamente as disposições legais e regulamentares destinadas a
combater atos de corrupção, poderemos ficar sujeitos a multas, penalidades ou outras
sanções administrativas e judiciais, e poderemos ser impactados de forma negativa e
relevante.
$ /HL Q  GH  GH DJRVWR GH  ³/HL $QWLFRUUXSomR´  LQWURGX]LX R FRQFHLWR GH
UHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDQRkPELWRDGPLQLVWUDWLYRHFLYLOSDUDSHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDVHPDWRV
OHVLYRVjDGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDVXMHLWDQGRRLQIUDWRUDSHQDOLGDGHVFtYHLVH
DGPLQLVWUDWLYDV 1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH QRVVRV FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD SURPRYHU TXH QRVVRV
HPSUHJDGRVUHSUHVHQWDQWHVRXDJHQWHVLQWHUPHGLiULRVSUDWLTXHPVHXVDWRVHPFRQIRUPLGDGHFRP
RTXHpSURSRVWRHPQRVVR&yGLJRGHeWLFDVHUmRHILFD]HVRTXHSRGHUHVXOWDUQDSUiWLFDGHDWRV
TXHYLROHPD/HL$QWLFRUUXSomRRXRXWUDVOHLVUHODWLYDVjSUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomRHIUDXGHV
&RQIRUPHD/HL$QWLFRUUXSomRDVHPSUHVDVTXHIRUHPFRQVLGHUDGDVFXOSDGDVSRUDWRVGHFRUUXSomR
SRGHUmRVHUVXMHLWDVDPXOWDVQRYDORUGHDWpGRIDWXUDPHQWREUXWRGRH[HUFtFLRDQWHULRUDTXDO
QXQFD VHUi LQIHULRU j YDQWDJHP DXIHULGD TXDQGR IRU SRVVtYHO VXD HVWLPDomR DOpP GH UHSDUDomR
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LQWHJUDO GRV GDQRV H SXEOLFDomR GH GHFLVmR FRQGHQDWyULD HP PHLRV GH FRPXQLFDomR GH JUDQGH
FLUFXODomR

3RUFRQVHJXLQWHVHQRVHQYROYHUPRVHPTXDLVTXHULQYHVWLJDo}HVQRVWHUPRVGD/HL$QWLFRUUXSomR
SRGHUHPRVVRIUHUVDQo}HVHGHVGREUDPHQWRVSURFHVVXDLVHPGLYHUVDVHVIHUDVDLQGDPDLVJUDYHV
LQFOXLQGRDVXVSHQVmRRXLQWHUGLomRSDUFLDOGHQRVVDVDWLYLGDGHVQRVVDGLVVROXomRDOpPGHGDQRV
j QRVVD UHSXWDomR R TXH QRV DIHWDUi GH PRGR DGYHUVR H UHOHYDQWH $GLFLRQDOPHQWH RV DWRV
SUDWLFDGRV SRU QRVVRV FRODERUDGRUHV UHSUHVHQWDQWHV RX DJHQWHV LQWHUPHGLiULRV IRJHP DR QRVVR
FRQWUROH H FDVR YLROHP D /HL $QWLFRUUXSomR RX OHJLVODomR UHODFLRQDGD SRGHP FXOPLQDU FRP D
DSOLFDomRGHVDQo}HVDQyVLQFOXVLYHDVVDQo}HVPHQFLRQDGDVDFLPD

Podemos não pagar dividendos aos acionistas detentores de nossas ações.
1RVVROXFUROtTXLGRSRGHVHUFDSLWDOL]DGRXWLOL]DGRSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RVHSDVVLYRVRXUHWLGR
GH DFRUGR FRP D /HJLVODomR 6RFLHWiULD %UDVLOHLUD FDVR HP TXH QmR HVWDUi GLVSRQtYHO SDUD
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX SDJDPHQWR GH MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR 1RVVR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR SRGHUi GHWHUPLQDU D QmR GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV DRV QRVVRV DFLRQLVWDV HP XP
GHWHUPLQDGRDQRILVFDOVHQmRWLYHUPRVOXFURRXUHVHUYDVOtTXLGDVGLVSRQtYHLVRXVHDGLVWULEXLomR
GHGLYLGHQGRVIRUGHVDFRQVHOKiYHORXLQFRPSDWtYHOFRPQRVVDVLWXDomR ILQDQFHLUD QR PRPHQWR H
QRVVRVDFLRQLVWDVHVFROKDPQmRGLVWULEXLUGLYLGHQGRV

E
5LVFRV5HODFLRQDGRVDR&RQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRX*UXSRGH&RQWUROH

A Companhia possui acionistas controladores diretos cujos interesses podem ser
conflitantes com os interesses de nossos investidores.
$&RPSDQKLDSRVVXLDFLRQLVWDVGLUHWRVWLWXODUHVGDPDLRULDDEVROXWDGRFDSLWDOYRWDQWHTXHVmRSDUWH
GHXPDFRUGRGHDFLRQLVWDV7DLVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVWrPSRGHUHVSDUDHQWUHRXWUDVFRLVDV
HOHJHUDPDLRULDGRVPHPEURVGHQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR H GHWHUPLQDU R UHVXOWDGR GH
GHOLEHUDo}HVTXHH[LMDPDSURYDomRGHDFLRQLVWDVLQFOXVLYHHPRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
UHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVDOLHQDo}HVGHDWLYRVSDUFHULDVHDpSRFDGRSDJDPHQWRGHTXDLVTXHU
GLYLGHQGRVIXWXURVREVHUYDGDVDVH[LJrQFLDVGHSDJDPHQWRGRGLYLGHQGRREULJDWyULRLPSRVWDVSHOD
/HLGDV6$

2V DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV SRGHUmR WHU LQWHUHVVH HP UHDOL]DU DTXLVLo}HV DOLHQDo}HV GH DWLYRV
SDUFHULDV EXVFDU ILQDQFLDPHQWRV RX RSHUDo}HV VLPLODUHV TXH SRGHP VHU FRQIOLWDQWHV FRP RV
LQWHUHVVHVGRVQRVVRVRXWURVLQYHVWLGRUHVHFDXVDUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRQDVQRVVDVDWLYLGDGHV
VLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

Nossos acionistas controladores têm o direito de receber substancialmente menos
dividendos que os titulares de ações preferenciais o que pode motivá-los a tomar decisão
acerca de distribuição de dividendos conflitante com o interesse dos demais acionistas.
2GLUHLWRDUHFHEHUGLYLGHQGRVGRVWLWXODUHVGHDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmRp GH] YH]HV
LQIHULRU DR GLYLGHQGR GLVWULEXtGR DRV WLWXODUHV GH Do}HV SUHIHUHQFLDV GH QRVVD HPLVVmR 2 IDWR GH
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QRVVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVUHFHEHUHPSDUFHODSURSRUFLRQDOPHQWHLQIHULRUDRVGLYLGHQGRVTXH
GLVWULEXtPRVHPUHODomRDRVGLYLGHQGRVDRVTXDLVQRVVRVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HVSUHIHUHQFLDLV
WrPGLUHLWRSRGHLQIOXHQFLDUVXDVGHFLV}HVUHODWLYDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVRXSURYHQWRVTXH
HYHQWXDOPHQWHSRGHPVHUGLYHUJHQWHVGRLQWHUHVVHGRVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HVSUHIHUHQFLDLV

2 IDWR GH WHUPRV GXDV HVSpFLHV GH Do}HV H XP DFRUGR GH YRWDomR HQWUH QRVVRV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV WrP R HIHLWR GH FRQFHQWUDU R FRQWUROH GR YRWR FRP WDLV DFLRQLVWDV LVVR OLPLWDUi RX
LPSHGLUiVXDFDSDFLGDGHGHLQIOXHQFLDUDVVXQWRVFRUSRUDWLYRV

'HYLGRjSURSRUomRGHDo}HVRUGLQiULDVVHU GH] YH]HVPDLRUTXHGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVRV
DFLRQLVWDVGHWHQWRUHVGHDo}HVRUGLQiULDVGHWrPMXQWRVXPDPDLRULDVXEVWDQFLDOGRSRGHUGHYRWRGR
QRVVRFDSLWDOVRFLDOHPFLUFXODomR'HYLGRjGHVSURSRUomRTXDQWLWDWLYDHQWUHDVDo}HVRUGLQiULDVH
SUHIHUHQFLDLVHPLWLGDVSRUQyVRVGHWHQWRUHVGHQRVVDVDo}HVRUGLQiULDVFRQWURODPFROHWLYDPHQWHD
PDLRULDGRSRGHUGHYRWRHSRUWDQWRSRGHPFRQWURODUWRGRVRVDVVXQWRVVXEPHWLGRVSDUDDSURYDomR
GHQRVVRVDFLRQLVWDVGHVGHTXHDVDo}HVRUGLQiULDVUHSUHVHQWHPSHORPHQRVGDSDUWLFLSDomR
QRVGLYLGHQGRVGD&RPSDQKLD(VVHFRQWUROHFRQFHQWUDGROLPLWDUiRXLPSHGLUiVXDFDSDFLGDGHGH
LQIOXHQFLDUDVVXQWRVFRUSRUDWLYRVQRIXWXURSUy[LPR

A gestão da Companhia é fortemente influenciada por seus acionistas controladores. Ainda,
o enfraquecimento da nossa cultura organizacional e/ou a incapacidade de atrair e manter
pessoal qualificado poderá afetar negativamente nossos negócios e atividades, situação
financeira e resultado operacional.
$ JHVWmR GD &RPSDQKLD p FRQVLGHUDYHOPHQWH LQIOXHQFLDGD SRU VHXV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV TXH
RULHQWDPYiULRVDVSHFWRVGDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRV$VVLPRIDOHFLPHQWRRXDIDVWDPHQWRGH
PHPEURVTXHFRPS}HPGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHREORFRGHDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLD
HTXHHVWmRHQWUHRVVHXVSULQFLSDLVH[HFXWLYRVSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVXPDYH]
TXH D HVWUXWXUD GD &RPSDQKLD p DVVRFLDGD DR ERP UHODFLRQDPHQWR PDQWLGR SRU VHXV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVFRPVHXVFRODERUDGRUHVHSULQFLSDLVIRUQHFHGRUHV$&RPSDQKLDSRGHUiWDPEpPVH
GHSDUDU FRP TXHVW}HV VXFHVVyULDV QR IXWXUR R TXH SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH VHXV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHVLWXDomRILQDQFHLUD

$GLFLRQDOPHQWHQRVVDFDSDFLGDGHGHPDQWHUXPDSRVLomRFRPSHWLWLYDGHSHQGHHPODUJDHVFDODGD
FXOWXUDRUJDQL]DFLRQDOSRUQyVGLIXQGLGDHGDQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWUDWDUHPDQWHUWUDEDOKDQGR
FRQRVFR XP Q~PHUR VXILFLHQWH GH SURILVVLRQDLV TXH HVWHMDP DOLQKDGRV j QRVVD FXOWXUD
RUJDQL]DFLRQDO&DVRYHQKDPRVDSHUGHUDOJXPGHVVHVSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVSRGHPRVQmRVHU
FDSD]HV GH DWUDLU FRQWUDWDU JHULU H PDQWHU SHVVRDO FDSDFLWDGR SDUD DFRPSDQKDU QRVVR ULWPR GH
FUHVFLPHQWR

$OpPGLVVRQDPHGLGDHPTXHH[SDQGLPRVQRVVRVQHJyFLRVSDUDGLIHUHQWHVORFDOLGDGHVSRGHPRV
VHU LQFDSD]HV GH LGHQWLILFDU FRQWUDWDU H PDQWHU WUDEDOKDQGR FRQRVFR XP Q~PHUR VXILFLHQWH GH
SURILVVLRQDLV DOLQKDGRV j QRVVD FXOWXUD FRUSRUDWLYD $ FRPSHWLomR SRU WDLV IXQFLRQiULRV DOWDPHQWH
TXDOLILFDGRV p LQWHQVD H SRGHPRV QmRVHUFDSD]HVGH DWUDLU FRQWUDWDU UHWHUPRWLYDU H JHULU FRP
VXFHVVR WDLV SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV 7DO IDOKD SRGHULD UHVXOWDU HP XPD TXHGD GR QRVVR
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO EHP FRPR HP XP HQIUDTXHFLPHQWR GD QRVVD PDUFD 'HVVD IRUPD D
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QRVVD LQFDSDFLGDGH GH DWUDLU H PDQWHU SHVVRDO TXDOLILFDGR SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH H GH IRUPD
UHOHYDQWHRQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD

Nossos acionistas controladores detêm 100% de nossas ações ordinárias, detendo controle
sobre todas as matérias sujeitas à aprovação acionária, mesmo tendo contribuído para o
capital social com quantias significativamente inferiores às aportadas pelos acionistas
minoritários. O controle e poder de voto detido por nossos acionistas controladores limita
nossa influência sobre matérias societárias, de forma que não podemos garantir que o nosso
planejamento estratégico, as nossas decisões comerciais, o nosso resultado operacional e a
nossa situação financeira não sejam afetados pelos interesses pessoais de nossos acionistas
controladores.
1RVVDVDo}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVUHSUHVHQWDPRGLUHLWRDXPYRWRSRUDomR7RGDYLDXPD
DomRSUHIHUHQFLDOSRVVXLXPGLUHLWRHFRQ{PLFR GH] YH]HVPDLRUTXHRGLUHLWRHFRQ{PLFRGHXPD
DomR RUGLQiULD R TXH SHUPLWH j QRVVD &RPSDQKLD HPLWLU XP GpFLPR GD TXDQWLGDGH GH Do}HV
SUHIHUHQFLDLVGRTXHVHULDQHFHVViULRSDUDTXHRVLQYHVWLGRUHVWHQKDPGLUHLWRDRYDORUHFRQ{PLFR
FRUUHVSRQGHQWH D  Do}HV RUGLQiULDV 'HVVD IRUPD XPD DomR SUHIHUHQFLDO SRVVXL GLUHLWRV
HFRQ{PLFRVHTXLYDOHQWHVD GH] Do}HVRUGLQiULDVSHUPLWLQGRTXHWHQKDPRVXPDSURSRUomRGH
 GH] Do}HVRUGLQiULDVSDUDFDGDDomRSUHIHUHQFLDOHPLWLGD$DVVLPHWULDHQWUHRVGLUHLWRVSROtWLFRV
HHFRQ{PLFRVHQWUHDVDo}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGDQRVVD&RPSDQKLDID]FRP
TXHRVYRWRVGRVQRVVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVSRVVDPSUHYDOHFHUVREUHSUDWLFDPHQWHWRGDVDV
GHFLV}HVWRPDGDVHPQRVVDVDVVHPEOHLDVJHUDLVGHIRUPDTXHVHMDPFDSD]HVGHHOHJHUDPDLRULD
GRV PHPEURV GH QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRU PHLR GD PDQXWHQomR GH VHX SRGHU GH
FRQWUROH1RVVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVWDPEpPVHUmRUHVSRQViYHLVSRUGLUHFLRQDUQRVVDVDo}HV
HPiUHDVFRPRDGHHVWUDWpJLDGRVQHJyFLRVILQDQFLDPHQWRGLVWULEXLo}HVDTXLVLo}HVEHPFRPR
GLVSRUVREUHQRVVRVEHQV

(QTXDQWR RV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GHWLYHUHP SHOR PHQRV  GR GLUHLWR HFRQ{PLFR GD
&RPSDQKLD RTXHSRGHUHSUHVHQWDUXPQ~PHURVLJQLILFDWLYDPHQWHPHQRUTXHGHQRVVRFDSLWDO
VRFLDOHPFLUFXODomR HVWHVVHUmRFDSD]HVGHGHWHUHIHWLYRFRQWUROHVREUHQRVVDVGHFLV}HVGHYLGR
DRGHVDOLQKDPHQWRHQWUHRVGLUHLWRVSROtWLFRVHHFRQ{PLFRVUHSUHVHQWDGRVSHODVDo}HVRUGLQiULDVH
SUHIHUHQFLDLV GD &RPSDQKLD ,VVR RFRUUH SRLV GHYLGR j DVVLPHWULD HQWUH RV GLUHLWRV SROtWLFRV H
HFRQ{PLFRV HQWUH DV Do}HV RUGLQiULDV H SUHIHUHQFLDLV GH QRVVD HPLVVmR PHVPR GHWHQGR XPD
SRUFHQWDJHPPHQRUGHGLUHLWRVHFRQ{PLFRVGHFRUUHQWHGRGLUHLWRHFRQ{PLFR GH] YH]HVPDLRU
GDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGHWHUmRXPQ~PHURDEVROXWRPDLRUGHDo}HV
RUGLQiULDV R TXH IDUi FRP TXH WHQKDP PDLV YRWRV H SRUWDQWR SRGHU GHFLVyULR 'HVWD IRUPD HP
UD]mR GH WDO DVVLPHWULD HQWUH RV GLUHLWRV SROtWLFRV H HFRQ{PLFRV HQWUH DV Do}HV RUGLQiULDV H
SUHIHUHQFLDLVGHQRVVDHPLVVmRRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVSRGHUmRGHWHURFRQWUROHPHVPRWHQGR
FRQWULEXtGR SDUD R FDSLWDO VRFLDO FRP TXDQWLDV VLJQLILFDWLYDPHQWH LQIHULRUHV jV DSRUWDGDV SHORV
DFLRQLVWDVPLQRULWiULRV

1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHRVLQWHUHVVHVSHVVRDLVGHXPRXPDLVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGDQRVVD
&RPSDQKLDHVWHMDPGHDFRUGRFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVVHQGRTXHGHFLV}HVIXWXUDV
VREUH D FHOHEUDomR GH FRQWUDWRV SRGHUmR RFRUUHU HP GHVDFRUGR FRP RV LQWHUHVVHV GRV GHPDLV
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DFLRQLVWDV R TXH SRGHUi DIHWDU GH IRUPD UHOHYDQWH R QRVVR SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR DV QRVVDV
GHFLV}HVFRPHUFLDLVRQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD

A existência de duas classes de ações que compõe nosso capital social possui o efeito de
concentrar o poder de voto em nossos acionistas controladores; isso limitará ou poderá
inviabilizar a influência de outros acionistas sobre questões societárias.
&DGDDomRSUHIHUHQFLDOHRUGLQiULDGiGLUHLWRDXPYRWRSRUDomRVHQGRTXHSURSRUFLRQDOPHQWH
WHPRV HPLWLGDV  GH]  Do}HV RUGLQiULDV SDUD FDGD DomR SUHIHUHQFLDO ID]HQGR FRP TXH RV
GHWHQWRUHV GH Do}HV RUGLQiULDV FROHWLYDPHQWH PDQWHQKDP R FRQWUROH VREUH R SRGHU GH YRWR GD
&RPSDQKLD H SRGHUmR SRUWDQWR WHU PDLRU LQJHUrQFLD VREUH WRGDV DV PDWpULDV VXEPHWLGDV j
DSURYDomRGHQRVVDDVVHPEOHLDJHUDO

7HQGR HP YLVWD D SURSRUomR GH GH] SDUD XPD GDV Do}HV RUGLQiULDV H SUHIHUHQFLDLV H[LVWHQWHV
GHWHQWRUHVGHDo}HVRUGLQiULDVFRQWLQXDUmRGHWHQGRFRQWUROHVREUHPDWpULDVVXMHLWDVjDSURYDomRGH
QRVVRVDFLRQLVWDV(VVDFRQFHQWUDomRGRSRGHUGHYRWROLPLWDUiRXSRGHUiLQYLDELOL]DUDLQIOXrQFLDGH
RXWURVDFLRQLVWDVVREUHTXHVW}HVVRFLHWiULDVGD&RPSDQKLD

F
5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV$FLRQLVWDV

1mRKiULVFRVUHOHYDQWHVHQYROYHQGRD&RPSDQKLDFXMDIRQWHVHMDVHXVDFLRQLVWDV

G
5LVFRV5HODFLRQDGRVD6XDV&RQWURODGDVH&ROLJDGDV

Eventual processo de liquidação da Companhia ou de suas subsidiárias pode ser conduzido
em bases consolidadas.
2-XGLFLiULREUDVLOHLURRXRVQRVVRVSUySULRVFUHGRUHVHRXGHHPSUHVDVGHQRVVRJUXSRHFRQ{PLFR
SRGHPGHWHUPLQDUDFRQGXomRGHHYHQWXDOSURFHVVRGHOLTXLGDomRGD&RPSDQKLDHRXHPSUHVDGH
VHXJUXSRHFRQ{PLFRFRPRVHIRVVHPXPD~QLFDVRFLHGDGH 7HRULDGD&RQVROLGDomR6XEVWDQFLDO 
&DVR LVVR DFRQWHoD RV QRVVRV DFLRQLVWDV SRGHUmR VHU QHJDWLYDPHQWH LPSDFWDGRV SHOD SHUGD GH
YDORU GD &RPSDQKLD HP FDVR GH GHVWLQDomR GH VHX SDWULP{QLR SDUD SDJDPHQWR GRV FUHGRUHV GH
RXWUDVHPSUHVDVGRQRVVRJUXSRHFRQ{PLFR

H
5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV)RUQHFHGRUHV

Aumentos significativos nos custos dos insumos necessários às atividades da Companhia
podem afetar adversamente seus resultados operacionais.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDDXPHQWRVSRUSDUWHGHVHXVIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVQRV
FXVWRVGRVLQVXPRVHVHUYLoRVQHFHVViULRVjVVXDVDWLYLGDGHVWDLVFRPRPDWpULDSULPDRXPmRGH
REUD2VSUHoRVGDVPDWpULDVSULPDVVmRLQIOXHQFLDGRVSRUXPDVpULHGHIDWRUHVVREUHRVTXDLVD
&RPSDQKLDQmRWHPFRQWUROHLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDFOLPDSURGXomRDJUtFRODFRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVLQWHUQDFLRQDLVHQDFLRQDLVFXVWRVGHWUDQVSRUWHHSURFHVVDPHQWRUHJXODPHQWDo}HVH
SROtWLFDV JRYHUQDPHQWDLV H UHODomR HQWUH RIHUWD H GHPDQGD PXQGLDO EHP FRPR SDQGHPLDV WDLV
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FRPR D UHFHQWH SDQGHPLD GD &29,'  &DVR QmR VHMD SRVVtYHO j &RPSDQKLD UHSDVVDU RV
DXPHQWRV GRV FXVWRV GH LQVXPRV H VHUYLoRV DRV FOLHQWHV VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV
SRGHPVHULPSDFWDGRVDGYHUVDPHQWH

Dependemos de terceiros para fabricar nossos produtos.
'HSHQGHPRV GH WHUFHLURV QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV  SDUD IDEULFDU QRVVRV SURGXWRV $R XVDU
WHUFHLURV SDUD IDEULFDU QRVVRV SURGXWRV HVWDPRV VXMHLWRV D LQWHUUXSo}HV QDV RSHUDo}HV GHVVHV
IRUQHFHGRUHV LQFOXLQGR DFLGHQWHV LQGXVWULDLV HYHQWRV DPELHQWDLV LQWHUUXSo}HV QD ORJtVWLFD RX
VLVWHPDVGHLQIRUPDomRSHUGDRXHQIUDTXHFLPHQWRGHJUDQGHVORFDLVGHIDEULFDomRRXSUREOHPDV
GH GLVWULEXLomR SUREOHPDV GH FRQWUROH GH TXDOLGDGH GR SURGXWR SUHRFXSDo}HV FRP VHJXUDQoD
UHTXLVLWRVGHOLFHQFLDPHQWRHRXWUDVTXHVW}HVUHJXODWyULDVRXJRYHUQDPHQWDLVEHPFRPRGHVDVWUHV
QDWXUDLVSDQGHPLDVFRPRDDWXDO&29,'GLVSXWDVIURQWHLULoDVHRXWURVIDWRUHVH[WHUQRVVREUH
RVTXDLVQmRWHPRVFRQWUROHRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVQRVVDVYHQGDVH
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

6H DOJXP IRUQHFHGRU VRIUHU LQWHUUXSo}HV SURORQJDGDV QD IDEULFDomR RX WUDQVSRUWH SRU TXDOTXHU
PRWLYRLQFOXLQGRHPUD]mRGHFRQGLo}HVGHVD~GHS~EOLFDFRPRDUHFHQWHSDQGHPLDGD&29,'
HQmRSXGHUIRUQHFHURVSURGXWRVQDTXDQWLGDGHTXDOLGDGHHGHQWURGRSUD]RTXHQRUPDOPHQWHRV
DGTXLULPRVHVHQmRIRUPRVFDSD]HVGHVXEVWLWXLURIRUQHFHGRUHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXGHPRGR
DOJXPSRGHPRVQmRFRQVHJXLUPDQWHUQRVVRQtYHOXVXDOGHYHQGDVQDFDWHJRULDGRSURGXWRDIHWDGD
SHOR QmR IRUQHFLPHQWR R TXH SRGH WHU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH QRVVRV QHJyFLRV H
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

)LQDOPHQWHDPDLRULDGRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVVmRHPSUHVDVGHPDQXIDWXUDGHSHTXHQRHPpGLR
SRUWHHVXVFHWtYHLVDGLILFXOGDGHVILQDQFHLUDVHRSHUDFLRQDLVHPFDVRGHFULVHHFRQ{PLFD$OJXQV
IDWRUHVPDFURHFRQ{PLFRVSRGHPID]HUFRPTXHQRVVRVIRUQHFHGRUHVDXPHQWHPVHXVSUHoRVSDUD
FRPSHQVDUFXVWRVFRPRSUHoRVPDLVDOWRVGHFRPPRGLWLHVRXDXPHQWRGDLQIODomRHQmRSRGHPRV
SUHYHUVHFRQVHJXLUHPRVDXPHQWDURVSUHoRVGHYHQGDSDUDQRVVRVFRQVXPLGRUHV8PDXPHQWR
QRV FXVWRV GH QRVVRV SURGXWRV SRGH UHIOHWLU QHJDWLYDPHQWH HP QRVVRV QHJyFLRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHYDORUGHQRVVDVDo}HV

$LQGD QmR SRGHPRV JDUDQWLU TXH QRVVRV IRUQHFHGRUHV QmR WHUmR SUREOHPDV UHODFLRQDGRV jV
FRQGLo}HVGHWUDEDOKREHPFRPRDRUHVSHLWRjVQRUPDVDPELHQWDLVHGHVHJXUDQoDRXTXHQmR
XVDUmRSUiWLFDVLUUHJXODUHV6HDOJXPGRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVVHHQYROYHUHPSUiWLFDVLUUHJXODUHV
LQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRjVSUiWLFDVDFLPDPHQFLRQDGDVDQRVVDUHSXWDomRHPDUFDSRGH
VHUSUHMXGLFDGD

Dependemos de recursos tecnológicos providos por terceiros para disponibilidade e
operação da nossa plataforma digital, das nossas operações (inclusive relacionada às nossas
lojas físicas) e para implementação da nossa estratégia de crescimento. 

2VXFHVVRGHQRVVDVRSHUDo}HVHPGLVSRVLWLYRVPyYHLVGHSHQGHHPSDUWHGDLQWHURSHUDELOLGDGH
GRVsites TXHRSHUDPRVFRPVLVWHPDVRSHUDFLRQDLVSDUDGLVSRVLWLYRVPyYHLVTXHQmRFRQWURODPRV
GHQWUHRVTXDLVRVVLVWHPDVAndroid HiOS. 4XDOTXHUDOWHUDomRQRVUHIHULGRVVLVWHPDVTXHSUHMXGLTXH
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DIXQFLRQDOLGDGHGDQRVVDSODWDIRUPDGLJLWDORXTXHFRQFHGDWUDWDPHQWRSUHIHUHQFLDOSDUDSURGXWRV
FRQFRUUHQWHVSRGHDIHWDUGHIRUPDQHJDWLYDDXWLOL]DomRGDQRVVDSODWDIRUPDGLJLWDOe HPGLVSRVLWLYRV
PyYHLVRTXHSRGHDIHWDUGHPDQHLUDUHOHYDQWHDVQRVVDVYHQGDV1RVVRVXFHVVRHKDELOLGDGHGH
YHQGHU SURGXWRV online H RIHUHFHU VHUYLoRV GH DOWD TXDOLGDGH D QRVVRV FOLHQWHV GHSHQGHP GD
RSHUDomRHILFLHQWHHLQLQWHUUXSWDGHQRVVRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHFRPSXWDomRH
GDWUDQVPLVVmRVHJXUDGHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHPUHGHVS~EOLFDV$GHPDLVQRVVDVRSHUDo}HV
LQFOXVLYHDTXHODVTXHVHUHDOL]DPSRUPHLRGHQRVVDVORMDVItVLFDV GHSHQGHPHPJUDQGHSDUWHGR
QRVVRVLVWHPDGHLQIRUPDomRTXHpLPSRUWDQWHIHUUDPHQWDGHDGPLQLVWUDomRGHQRVVRVUHFXUVRVH
FRQWUROHGRVQRVVRVDWLYRV

&DVRHVVHVUHFXUVRVHVHUYLoRVWHFQROyJLFRVQmRHVWHMDPGLVSRQtYHLVRXVHMDPRSHUDGRVGHPDQHLUD
LQHILFLHQWHHQmRFRQVLJDPRVVXEVWLWXLURUHFXUVRRSUHVWDGRUGHVHUYLoRRXWHUFHLURWHPSHVWLYDPHQWH
HDSUHoRVHFRQGLo}HVIDYRUiYHLVSRGHUHPRVVRIUHUXPHIHLWRUHOHYDQWHHDGYHUVR

'HSHQGHPRVWDPEpPGHXPDFRQH[mRGH,QWHUQHWHGHXPDUHGHGHFRPXQLFDomRFRQILiYHLVFRP
YHORFLGDGHDGHTXDGDFDSDFLGDGHGHGDGRVHVHJXUDQoDEHPFRPRGRGHVHQYROYLPHQWRWHPSHVWLYR
GH SURGXWRV FRPSOHPHQWDUHV SDUD IRUQHFHU DRV QRVVRV FOLHQWHV DFHVVR FRQILiYHO DRV sites TXH
RSHUDPRV 'HSHQGHPRV DLQGD GH VHUYLoRV GH e-mail IRUQHFLGRV SRU WHUFHLURV SURYHGRUHV GH
,QWHUQHWHGHUHGHVPyYHLVSDUDHQYLDUQRVVRVe-mails HFRPXQLFDo}HV³push´SDUDQRVVRVFOLHQWHV
HSDUDRVsites1yVQmRWHPRVFRQWUROHVREUHSURYHGRUHVRXUHGHVHSRGHPRVVHUDGYHUVDPHQWH
DIHWDGRVQRFDVRGHTXDLVTXHUGHVVHVVHUYLoRVDSUHVHQWDUHPSUREOHPD

3UREOHPDVGHRSHUDomRRXGHVHJXUDQoDHPQRVVRVVLVWHPDVSRGHPFDXVDUDLQWHUUXSomRGHVHX
IXQFLRQDPHQWR &DVR QmR VHMDPRV FDSD]HV GH HIHWXDU RV UHSDURV QHFHVViULRV GH PDQHLUD iJLO
QRVVDVRSHUDo}HVHQRVVRVFRQWUROHVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVSRGHPVHUSUHMXGLFDGRVRTXHSRGH
DIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV

O custo flutuante de nossa matéria prima pode aumentar o custo dos nossos produtos e afetar
nossos resultados operacionais e financeiros
2VWHFLGRVXWLOL]DGRVSRUQRVVRVIRUQHFHGRUHVLQFOXHPWHFLGRVVLQWpWLFRVFXMDPDWpULDSULPDSRGH
LQFOXLU SURGXWRV FRP EDVH GH SHWUyOHR 1RVVRV SURGXWRV WDPEpP LQFOXHP ILEUDV QDWXUDLV FRPR R
DOJRGmR 2V FXVWRV GH QRVVDV PDWpULDV SULPDV VmR DIHWDGRV SRU HQWUH RXWUDV FLUFXQVWkQFLDV
FRQGLo}HV FOLPiWLFDV GHPDQGD GH FRQVXPLGRUHV HVSHFXODomR QR PHUFDGR GH commodities DV
IOXWXDo}HV GH PRHGD GRV SURGXWRUHV IUHQWH DRV SDtVHV FRQVXPLGRUHV H RXWURV IDWRUHV TXH VmR
LPSUHYLVtYHLVHIRUDGHQRVVRFRQWUROH

$XPHQWRV QR FXVWR GD PDWpULD SULPD LQFOXLQGR R SHWUyOHR RX SUHoR GH DOJRGmR SRGHP DIHWDU
DGYHUVDPHQWH R FXVWR GH YHQGD GH QRVVRV SURGXWRV QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV FRQGLo}HV
ILQDQFHLUDVHIOX[RVGHFDL[D

Podemos ser responsáveis por obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de terceiros
fornecedores ou prestadores de serviços.
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'H DFRUGR FRP DV OHLV EUDVLOHLUDV VH IRUQHFHGRUHV RX SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV WHUFHLUL]DGRV QmR
FXPSULUHPVXDVREULJDo}HVQRVWHUPRVGDVOHLVWULEXWiULDVWUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDVSRGHPRV
VHU UHVSRQVDELOL]DGRV VROLGDULDPHQWH SRU WDO GHVFXPSULPHQWR UHVXOWDQGR HP PXOWDV H RXWUDV
SHQDOLGDGHV TXH SRGHP PDWHULDOPHQWH QRV DIHWDU DGYHUVDPHQWH LQFOXVLYH D QRVVD LPDJHP
7DPEpPSRGHPRVVHUUHVSRQVDELOL]DGRVSRUOHV}HVFRUSRUDLVRXPRUWHGHQWURGHQRVVDVLQVWDODo}HV
GHIXQFLRQiULRVGHWHUFHLURVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDUHSXWDomRHQRVVRVQHJyFLRV

Podemos ser associados a práticas irregulares efetuadas por fábricas independentes e que
possuem relação comercial conosco.
1mRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHQRVVRVIRUQHFHGRUHVREVHUYHPLQWHJUDOPHQWHDOHJLVODomRWUDEDOKLVWD
SUHYLGHQFLiULDHDPELHQWDO/RJRHYHQWXDOFRQVWDWDomRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHVHPQRVVDFDGHLDGH
IRUQHFLPHQWRSRGHJHUDUGDQRVjQRVVDLPDJHPDVVLPFRPRGHQRVVDPDUFD$OpPGRVLPSDFWRV
UHSXWDFLRQDLVSUHMXt]RVILQDQFHLURVGHFRUUHQWHVGDSHUGDGHDWUDWLYLGDGHGDPDUFDMXQWRDRFOLHQWH
SRGHUmR VHU FRQVWDWDGRV $ HYHQWXDO LGHQWLILFDomR GH LQREVHUYkQFLD GD OHJLVODomR p WUDWDGD
LPHGLDWDPHQWH H SRGH JHUDU D UHVFLVmR FRQWUDWXDO FRP R IRUQHFHGRU H[LJLQGR VXD VXEVWLWXLomR
LPHGLDWD

Flutuações cambiais nos países dos quais importamos mercadorias ou matérias-primas
podem afetar adversamente nossos negócios.
6HJXQGR QRVVDV HVWLPDWLYDV LPSRUWDPRV DSUR[LPDGDPHQWH  GH QRVVDV FRPSUDV GH
PHUFDGRULDV H PDWpULDSULPD GH SDtVHV FRPR &KLQD H 3HUX 'HVVD IRUPD R SUHoR SUDWLFDGR HP
QRVVDV ORMDV GHSHQGH HP FHUWD PHGLGD GD WD[D GH FkPELR GRV SDtVHV GH TXH DGTXLULPRV
PHUFDGRULDV RX PDWpULDVSULPDV VHQGR OLPLWDGD FRQWXGR D QRVVD FDSDFLGDGH GH UHSDVVDU DRV
QRVVRVFOLHQWHVHYHQWXDLVDXPHQWRVGHSUHoRGHFRUUHQWHVGHIOXWXDo}HVFDPELDLV

'HVVHPRGRFDVRKDMDGHSUHFLDomRGR5HDOHPUHODomRjPRHGDFRUUHQWHGHWDLVSDtVHVRXDRGyODU
GRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFDRXGDVPRHGDVFRUUHQWHVGHWDLVSDtVHVHPUHODomRDRGyODUQRUWH
DPHULFDQRQRVVRVSURGXWRVSRGHUmRVHUPHQRVDWUDWLYRVSDUDQRVVRVFOLHQWHVRXSRGHUHPRVWHUGH
GLPLQXLUQRVVDVPDUJHQVRXGHVFRQWLQXDUDYHQGDGHFHUWDVPHUFDGRULDVUHVXOWDQGRHPLPSDFWR
DGYHUVRQRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

I
5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV&OLHQWHV

Podemos deixar de cumprir as leis de privacidade ou tratar adequadamente das questões de
privacidade, divulgando informações confidenciais ou sensíveis que possam prejudicar
nossos negócios e reputação.
$&RQVWLWXLomR)HGHUDOD/HLQ &yGLJR&LYLO D/HLQ &yGLJRGH'HIHVDGR
&RQVXPLGRU HD/HLQ 0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW HR'HFUHWRQVmRDVSULQFLSDLV
OHLV TXH UHJHP R XVR GH GDGRV SHVVRDLV QR %UDVLO (QWUH RXWURV UHTXLVLWRV SDUD TXH RV GDGRV
SHVVRDLV VHMDP FROHWDGRV H XVDGRV TXDQGR DWUDYpV GH SURYHGRUHV SUHFLVDPRV REWHU R
FRQVHQWLPHQWRSUpYLRH[SUHVVRHLQIRUPDGRGRWLWXODUGRVGDGRV(PGHGH]HPEURGHIRL
SURPXOJDGD D 0HGLGD 3URYLVyULD Q  TXH DOWHURX DOJXQV GLVSRVLWLYRV GD /HL *HUDO GH
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3URWHomRGH'DGRV ³/HLQ´RX³/*3'´ LQVWLWXLQGRD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH
'DGRV

$UHIHULGDPHGLGDSURYLVyULDWDPEpPSURUURJRXRSUD]RSDUDTXHDVHPSUHVDVVHDGHTXDVVHPjV
PHGLGDVGD/*3'SDUDDJRVWRGH&RPRPHGLGDGHHQIUHQWDPHQWRDRVLPSDFWRVGD&29,'
KRXYHDSURPXOJDomRGD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDEULOGH([FHWRFRPUHODomR
jV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV GD /*3' SURUURJDGDV SDUD DJRVWR GH   D HQWUDGD HP YLJRU GD
/*3'VHGHXHPGHVHWHPEURGHDSyVR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDVDQFLRQDU RSURMHWRGH
FRQYHUVmRHPOHLGDUHIHULGDPHGLGDSURYLVyULDQRVWHUPRVGRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
&RPRFROHWDPRVDUPD]HQDPRVSURFHVVDPRVHXVDPRVLQIRUPDo}HVSHVVRDLVHGHIXQFLRQiULRVH
FOLHQWHVHRXWURVGDGRVGHXVXiULRVHPQRVVRVQHJyFLRVGHYHPRVFXPSULUFRPWRGDVDVOHLVGH
SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV 8P ULVFR VLJQLILFDWLYR DVVRFLDGR DR QRVVR QHJyFLR
SDUWLFXODUPHQWHQRVVRQHJyFLRGHe-commerce HFRPXQLFDo}HVHPJHUDOHWHQGRHPYLVWDRVQRYRV
FDQDLVGHe-commerce XWLOL]DGRVQRFRQWH[WRGDSDQGHPLDGD&29,'pDWUDQVPLVVmRVHJXUDGH
GDGRVSHVVRDLVDWUDYpVGHUHGHVS~EOLFDVSDUDQRVVRVVHUYLGRUHVHRDUPD]HQDPHQWRVHJXURGH
GDGRV SHVVRDLV HP VLVWHPDV FRQHFWDGRV D QRVVRV VHUYLGRUHV 1HVVH VHQWLGR D XWLOL]DomR GH
DSOLFDWLYRVFRPRSRUH[HPSORR:KDWVDSSFRPRFDQDOGHYHQGDVHLQWHUDomRHQWUHYHQGHGRUHVH
FOLHQWHV DXPHQWRX D FRPSOH[LGDGH GDV DSOLFDo}HV GDV UHJUDV GH /*3' EHP FRPR RV ULVFRV
UHODFLRQDGRVDVHXHYHQWXDOGHVFXPSULPHQWR

$ SHUFHSomR GH QHJOLJrQFLD FRP R WHPD GH SURWHomR GH GDGRV YiOLGD RX QmR SRGH QRV DIHWDU
DGYHUVDPHQWH 'HYHPRV JDUDQWLU TXH TXDOTXHU WUDWDPHQWR FROHWD XVR DUPD]HQDPHQWR
FRPSDUWLOKDPHQWR WUDQVIHUrQFLD H GHVFDUWH GH GDGRV SHVVRDLV SHORV TXDLV VRPRV UHVSRQViYHLV
HVWHMDP HP FRQIRUPLGDGH FRP DV OHLV DSOLFiYHLV GH SURWHomR GH GDGRV $ SURWHomR GH GDGRV
SHVVRDLV GH QRVVRV FOLHQWHV H IXQFLRQiULRV p IXQGDPHQWDO SDUD QyV &RQWDPRV FRP VLVWHPDV
softwaresIHUUDPHQWDVHPRQLWRUDPHQWRGLVSRQtYHLVFRPHUFLDOPHQWHSDUDIRUQHFHUSURFHVVDPHQWR
WUDQVPLVVmRHDUPD]HQDPHQWRVHJXURVGHGDGRVSHVVRDLVHGHWUDQVDomRGHFOLHQWHVFRPRFDUWmR
GH FUpGLWR H RXWUDV LQIRUPDo}HV SHVVRDLV FDSD]HV GH LQGLYLGXDOL]iORV 1RVVDV LQVWDODo}HV H
VLVWHPDV WDQWR GD QRVVD SODWDIRUPD GH FRPpUFLR HOHWU{QLFR TXDQWR GH QRVVDV ORMDV ItVLFDV EHP
FRPR GH QRVVRV SURYHGRUHV GH VHUYLoRV WHUFHLUL]DGRV SRGHP HVWDU YXOQHUiYHLV D YLRODo}HV GH
VHJXUDQoD IUDXGHV DWRV GH YDQGDOLVPR YtUXV GH FRPSXWDGRU H[WUDYLR RX SHUGD GH GDGRV
SURJUDPDomRRXHUURVKXPDQRVRXRXWURVHYHQWRVVHPHOKDQWHV

4XDOTXHUYLRODomRGHVHJXUDQoDRXTXDOTXHUIDOKDSHUFHELGDHQYROYHQGRRXVRLQGHYLGRSHUGDRX
RXWUDGLYXOJDomRQmRDXWRUL]DGDGHGDGRVSHVVRDLVEHPFRPRTXDOTXHUIDOKDRXDSDUHQWHIDOKDHP
FXPSULU DV OHLV SROtWLFDV REULJDo}HV OHJDLV RX SDGU}HV GD LQG~VWULD HP UHODomR j SULYDFLGDGH H
SURWHomR GH GDGRV VHMD SRU QyV QRVVRV IUDQTXHDGRV RX IRUQHFHGRUHV SRGHP SUHMXGLFDU QRVVD
UHSXWDomR QRV H[SRU D ULVFRV H UHVSRQVDELOLGDGHV OHJDLV VXMHLWDUQRV D SXEOLFLGDGH QHJDWLYD
LQWHUURPSHU QRVVDV RSHUDo}HV H SUHMXGLFDU QRVVRV QHJyFLRV 1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH QRVVDV
PHGLGDVGHVHJXUDQoDHYLWDUmRYD]DPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDRXTXHD
IDOKDHPRVHYLWDUQmRWHUiXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQyV

$LQGDVHQmRQRVDGHTXDUPRVj/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV3HVVRDLVHVWDUHPRVVXMHLWRVGH
IRUPD LVRODGD RX FXPXODWLYD jV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV DSOLFiYHLV SHOD $XWRULGDGH 1DFLRQDO GH
3URWHomR GH 'DGRV  $13' GH DGYHUWrQFLD REULJDomR GH GLYXOJDomR GH LQFLGHQWH EORTXHLR HRX
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HOLPLQDomR GH GDGRV SHVVRDLV PXOWD GH DWp  GH VHX IDWXUDPHQWR RX GH VHX JUXSR RX
FRQJORPHUDGR QR %UDVLO  DSXUDGR QR PDLV UHFHQWH H[HUFtFLR VRFLDO H[FOXtGRV RV WULEXWRV DWp R
PRQWDQWH JOREDO GH 5 SRU LQIUDomR PXOWD GLiULD REVHUYDGR OLPLWH JOREDO GH
5VXVSHQVmRSDUFLDOGRIXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomR
SHOR SHUtRGR Pi[LPR GH  VHLV  PHVHV SURUURJiYHO SRU LJXDO SHUtRGR DWp D UHJXODUL]DomR GD
DWLYLGDGH GHWUDWDPHQWR SHOR FRQWURODGRU VXVSHQVmR GR H[HUFtFLR GD DWLYLGDGH GH WUDWDPHQWR GRV
GDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHVSURUURJiYHOSRU
LJXDOSHUtRGRRXSURLELomRSDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDWUDWDPHQWRGH
GDGRV

)DOKDVQDSURWHomRGRVGDGRVSHVVRDLVWUDWDGRV SRUQyVEHPFRPR DLQDGHTXDomRj OHJLVODomR
DSOLFiYHO SRGHP DFDUUHWDU PXOWDV HOHYDGDV GLYXOJDomR GR LQFLGHQWH SDUD R PHUFDGR EORTXHLR
WHPSRUiULRHRXHOLPLQDomRGRVGDGRVSHVVRDLVGDQRVVDEDVHVHPSUHMXt]RGHHYHQWXDLVVDQo}HV
FLYLVHFULPLQDLVSRGHQGRDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDQRVVDUHSXWDomRDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVQRVVRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

Podemos ser responsabilizados por perdas causadas por nossos serviços ou produtos aos
consumidores, o que pode afetar adversamente nossos resultados.
$V OHLV EUDVLOHLUDV GH SURWHomR DR FRQVXPLGRU VmR ULJRURVDV H DWULEXHP R {QXV GD SURYD DRV
IRUQHFHGRUHV 3OHLWRV GH GHIHVD GR FRQVXPLGRU SRGHP VHU GHGX]LGRV HP Do}HV LQGLYLGXDLV RX
FROHWLYDV (VWD ~OWLPD SRGH VHU SURSRVWD HP IDYRU GR FRQVXPLGRU SHODV DXWRULGDGHV HVWDGXDLV RX
IHGHUDLV SRU LQWHUPpGLR GH yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD GLUHWD RX LQGLUHWD HP SDUWLFXODU D
)XQGDomR GH 3URWHomR H 'HIHVD GR &RQVXPLGRU 352&21  H SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR RX SRU
DVVRFLDo}HVGHSURWHomRDRFRQVXPLGRU$o}HVMXGLFLDLVRXSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVSRGHPDOHJDU
SRUH[HPSORTXHQRVVRVVHUYLoRVQmRIRUDPDGHTXDGDPHQWHSUHVWDGRVSRUQRVVRVIXQFLRQiULRV
VHUYLoRVILQDQFHLURVGHWHUFHLURVIRUDPLQFRUUHWDPHQWHYHQGLGRVRXLQGHYLGDPHQWHFREUDGRVQRVVRV
SURGXWRVQmRVmRDGHTXDGRVSDUDXVRVmRIDOVLILFDGRVRXQmRFRQWrPLQIRUPDo}HVDGHTXDGDVH
RXWURVPRWLYRV

1R FDVR GH VHUPRV UHVSRQVDELOL]DGRV HP XP SURFHVVR MXGLFLDO SRGHPRV WHU XP HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHHPQRVVRVQHJyFLRVUHSXWDomRPDUFDFRQGLomRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUDIOX[RVGHFDL[D
HOXFUDWLYLGDGH

$GHPDLV QRVVD GHIHVD HP WDLV SURFHGLPHQWRV OHJDLV SRGH H[LJLU FXVWRV DGLFLRQDLV H WHPSR H
DWHQomRVXEVWDQFLDLVGHQRVVRSHVVRDODGPLQLVWUDWLYRHWpFQLFR$OpPGLVVRSXEOLFLGDGHQHJDWLYD
DVVRFLDGD D QRVVRV VHUYLoRV RX SURGXWRV LQFOXLQGR GHIHLWRV HUURV IDOKDV LQFOXLQGR DFLGHQWHV  H
TXDOLGDGHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDUHSXWDomRFRPFRQVXPLGRUHVDWXDLVHIXWXURVQRVVD
LPDJHP FRUSRUDWLYD H QRVVDV PDUFDV R TXH SRGH WHU XP HIHLWR DGYHUVR QRV QRVVRV QHJyFLRV H
FRQGLomRILQDQFHLUD

Podemos ser responsabilizados na esfera civil por danos causados a consumidores ou a
terceiros em razão dos serviços que intermediamos, diretamente ou por meio de nossos
franqueados, e/ou nossos fornecedores, inclusive por fatos alheios ao nosso controle, o que
poderá afetar adversamente a nossa reputação e os nossos resultados operacionais.
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$ OHJLVODomR EUDVLOHLUD GH GHIHVD GR FRQVXPLGRU p H[WUHPDPHQWH SURWHWLYD DRV LQWHUHVVHV GRV
FRQVXPLGRUHV 1HVVH VHQWLGR SRGHPRV VHU UHVSRQVDELOL]DGRV SRU TXDOTXHU YtFLR RX GHIHLWR QRV
VHUYLoRVSUHVWDGRVRXHPFDVRGHDFLGHQWHGHPDQHLUDREMHWLYDRXVHMDLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
H[LVWrQFLD GH FXOSD 'HYHVH GHVWDFDU TXH HP SURFHVVRV GHVVD QDWXUH]D JHUDOPHQWH RFRUUH D
LQYHUVmRGR{QXVGDSURYDRTXHVLJQLILFDTXHVRPRVUHVSRQViYHLVSRUSURYDUDLPSURFHGrQFLDGD
GHPDQGD GH QRVVRV FOLHQWHV $VVLP WHPRV HP JHUDO D UHVSRQVDELOLGDGH GH SURYDU TXH WDLV
UHFODPDo}HVRXSURFHVVRVMXGLFLDLVVmRLPSURFHGHQWHVFRORFDQGRQRVHPSRVLomRGHGHVYDQWDJHP
HPTXDOTXHUGHPDQGDHQYROYHQGRUHODo}HVGHFRQVXPR

$GHPDLVRQRVVRPRGHORGHQHJyFLRVVHEDVHLDVREUHWXGRQRGHVHPSHQKRGHQRVVRVIUDQTXHDGRV
FXMRV DWRV HVWmR PXLWDV YH]HV IRUD GH QRVVR FRQWUROH (P GHFRUUrQFLD GLVVR SRGHPRV VHU
UHVSRQVDELOL]DGRVHPFDVRVQRVTXDLVRVDWRVGHIRUQHFHGRUHVRXIUDQTXHDGRVUHVXOWHPHPSUHMXt]R
DWHUFHLURVHDRVFRQVXPLGRUHVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVQRVVDFRQGLomR
ILQDQFHLUD QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H QRVVD UHSXWDomR $OpP GLVVR HVWDPRV H[SRVWRV D
RXWUDVGHPDQGDVRXUHFODPDo}HVQRFXUVRQRUPDOGHQRVVRVQHJyFLRV

J
5LVFRV5HODFLRQDGRVDRV6HWRUHVGD(FRQRPLDQRVTXDLVD&RPSDQKLD$WXH

Alterações na legislação tributária, incentivos fiscais, benefícios ou diferentes interpretações
da legislação tributária podem afetar adversamente os resultados das nossas operações.
Ainda, não temos controle sobre as interpretações de nossos franqueados sobre a legislação
tributária, que podem ser incompatíveis às nossas e virem a prejudicar os nossos resultados.
$V DXWRULGDGHV ILVFDLV EUDVLOHLUDV LPSOHPHQWDP UHJXODUPHQWH PXGDQoDV QR UHJLPH WULEXWiULR TXH
SRGHPQRVDIHWDUHSRUILPDGHPDQGDGRFRQVXPLGRUSRUQRVVRVSURGXWRV(VVDVPHGLGDVLQFOXHP
PXGDQoDV QDV DOtTXRWDV YLJHQWHV H RFDVLRQDOPHQWH D FULDomR GH LPSRVWRV WHPSRUiULRV H
SHUPDQHQWHV $OJXPDV GHVVDV PXGDQoDV SRGHP DXPHQWDU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH QRVVD FDUJD
WULEXWiULD R TXH SRGH DXPHQWDU RV SUHoRV TXH FREUDPRV SRU QRVVRV SURGXWRV UHVWULQJLU QRVVD
FDSDFLGDGHGHID]HUQHJyFLRVHSRUWDQWRLPSDFWDUGHPDQHLUDPDWHULDOHDGYHUVDQRVVRVQHJyFLRV
HUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$LQGDDWXDOPHQWHQRVEHQHILFLDPRVGRLQFHQWLYRUHIHUHQWHjLQFLGrQFLDGR,&06QDLQG~VWULDWr[WLO
GR(VWDGRGH6mR3DXORVHQGRTXHFRPDHGLomRGD/HL&RPSOHPHQWDUHGR&RQYrQLR
GHDPDQXWHQomRGRVEHQHItFLRVILVFDLVILFRXDVVHJXUDGDDWpDGDWDGHGHGH]HPEUR
GHGHVGHTXHR(VWDGRGH6mR3DXORFXPSUDGHYLGDPHQWHRVUHTXLVLWRVSDUDFRQYDOLGDomR
GHVWHVEHQHItFLRVEHPFRPRVHMDPFXPSULGRVSHODHPSUHVDRVUHTXLVLWRVSDUDVXDUHJXODUIUXLomR
'HDFRUGRFRPDVLQIRUPDo}HVS~EOLFDVGLVSRQtYHLVDWpRPRPHQWR6mR3DXORWrPFXPSULGRDV
UHJUDV SDUD FRQYDOLGDomR GR EHQHItFLR XVXIUXtGR 'HVWDFDPRV TXH RV HIHLWRV QR FDVR GH
LQREVHUYkQFLDGDVUHJUDVGHFRQYDOLGDomRLPSDFWDUmRWRGDVDVHPSUHVDVTXHXVXIUXDPGRVPHVPRV
EHQHItFLRV ILVFDLV QR FRQWH[WR GD ³*XHUUD )LVFDO HQWUH RV (VWDGRV´ H QmR DSHQDV D &RPSDQKLD
$GHPDLVGHYHVHVRSHVDURVLPSDFWRVGRVFHQiULRVSROtWLFRHHFRQ{PLFRHQYROYLGRVQRFRQWH[WRGD
DSOLFDomRGDVUHJUDVGHFRQYDOLGDomR
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$GHPDLV VH HVVH EHQHItFLR ILVFDO QmR IRU UHQRYDGR RX VH QRVVR EHQHItFLR ILVFDO IRU PRGLILFDGR
OLPLWDGRVXVSHQVRRXUHYRJDGRQRVVRVQHJyFLRVHFRQGLomRILQDQFHLUDSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWH
DIHWDGRVFRPRUHVXOWDGRGRDXPHQWRGDFDUJDWULEXWiULD3DUDJDUDQWLUDFRQWLQXLGDGHGHVVHLQFHQWLYR
GXUDQWH R ORQJR SUD]R D &RPSDQKLD GHYH FXPSULU XPD VpULH GH UHTXLVLWRV TXH SRGHP VHU
FRQWHVWDGRV LQFOXVLYH HP MXt]R $OpP GLVVR FHUWDV OHLV WULEXWiULDV SRGHP HVWDU VXMHLWDV D
LQWHUSUHWDo}HV FRQWURYHUVDV SHODV DXWRULGDGHV ILVFDLV 1R FDVR GH DV DXWRULGDGHV ILVFDLV
LQWHUSUHWDUHPDVOHLVWULEXWiULDVGHPDQHLUDLQFRQVLVWHQWHFRPQRVVDVLQWHUSUHWDo}HVSRGHUHPRVVHU
DGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

&DVRQmRFRQVLJDPRVFXPSULUSDUWHRXDWRWDOLGDGHGDVREULJDo}HVQRVVRVLQFHQWLYRVILVFDLVRXDWp
DXWRUL]Do}HV GH RSHUDomR SRGHUmR VHU VXVSHQVRV UHYLVWRV RX FDQFHODGRV LQFOXVLYH SRU GHFLVmR
MXGLFLDO HRX DGPLQLVWUDWLYD H SRGHUHPRV DLQGD VHU REULJDGRV D SDJDU LQWHJUDOPHQWH R YDORU GRV
WULEXWRVGHYLGRVDFUHVFLGRVGHHQFDUJRVHSHQDOLGDGHVRTXHWHULDXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUD
QyV

$LQGDUHFHQWHPHQWHDVHPSUHVDVGRVHWRUGHIUDQTXLDDVVLPFRPRD&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDV
VXEVLGLiULDVTXHGHVHQYROYHPHVVHPRGHORGHQHJyFLRIRUDPDIHWDGDVSRUGHFLVmRSURIHULGDHP
5HSHUFXVVmR*HUDOSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOSRUPHLRGDTXDOVHFRQFOXLXSHODLQFLGrQFLDGR
,PSRVWR6REUH6HUYLoRV ³,66´ VREUHRVYDORUHVSDJRVDWtWXORGHIUDQTXLD$VVLPD&RPSDQKLDSRU
PHLRGHVXDVVXEVLGLiULDVTXHGHVHQYROYHPHVVHPRGHORGHQHJyFLRSRGHVRIUHUH[LJrQFLDVSHODV
DXWRULGDGHV ILVFDLV FRPSHWHQWHV UHODWLYDV j FREUDQoD GH HYHQWXDLV YDORUHV GH,66 DFUHVFLGRV GH
HQFDUJRVHSHQDOLGDGHV

$OpPGLVVRDSDQGHPLDGRQRYR&RURQDYtUXV &29,' HDGHFUHWDomRGRHVWDGRGHFDODPLGDGH
SRGHPUHVXOWDUHPLPSDFWRVVRFLRHFRQ{PLFRVGHORQJRDOFDQFHLQFOXLQGRXPDSRVVtYHOTXHGDGD
DUUHFDGDomRQRSDtVHXPDHOHYDomRGDGHPDQGDSRUJDVWRVS~EOLFRVHPVHWRUHVIXQGDPHQWDLV
1HVVHFHQiULRRV*RYHUQRV)HGHUDO(VWDGXDOH0XQLFLSDOSRGHUmRSURPRYHUDOWHUDo}HVOHJLVODWLYDV
SDUD LPSRU DLQGD TXH WHPSRUDULDPHQWH WUDWDPHQWR WULEXWiULR PDLV RQHURVR jV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLD7DLVPHGLGDVSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$WtWXORH[HPSOLILFDWLYRH[LVWHPGLVFXVV}HVUHFHQWHVVREUHDSRVVtYHOLQVWLWXLomRGHQRYRVWULEXWRV
WDLVFRPRRHPSUpVWLPRFRPSXOVyULRRLPSRVWRVREUHJUDQGHVIRUWXQDVHXPDFRQWULEXLomRVREUH
WUDQVDo}HVILQDQFHLUDVEHPFRPRIRUDPUHWRPDGDVGLVFXVV}HVVREUHDUHYRJDomRGDLVHQomRGH
LPSRVWRGHUHQGDVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV

$WXDOPHQWH H[LVWHP QR FRQJUHVVR EUDVLOHLUR SURSRVWDV SDUD D LPSOHPHQWDomR GH XPD UHIRUPD
WULEXWiULD(QWUHDVSURSRVWDVHPGLVFXVVmRH[LVWHR3URMHWRGH/HLQTXHLQVWLWXLDQRYD
&RQWULEXLomRVREUH2SHUDo}HVFRP%HQVH6HUYLoRV &%6 SRUPHLRGDXQLILFDomRGDDOtTXRWDGR
3,6HGD&2),16HTXHLQFLGLULDVREUHRFRQVXPRDXPDDOtTXRWDSURSRVWDGH

$PDLRULDGHQRVVRVIUDQTXHDGRVHVWmRHQTXDGUDGRVQRPRGHORGHWULEXWDomRGRVLPSOHVQDFLRQDO
HTXDLVTXHUUHIRUPDVWULEXWiULDVQHVWHVHQWLGRSRGHULDPDIHWDUGHIRUPDVLJQLILFDWLYDDUHQWDELOLGDGH
GRV PHVPRV $LQGD FDVR R UHIHULGR 3URMHWR GH /HL Q VHMD DSURYDGR FDVR KDMD XPD
UHIRUPDWULEXWiULDRXTXDLVTXHUPXGDQoDVQDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVTXHDOWHUHPRV
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LQFHQWLYRV ILVFDLV GDV VXEVLGLiULDV RSHUDFLRQDLV GXUDQWH RX DSyV VHXV SUD]RV GH YLJrQFLD SRGHUi
DIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRV

$LQGDQRYRVLQFHQWLYRVILVFDLVSRGHUmRVHUFULDGRVGHSRLVGHHQFHUUDGRRSUD]RGHYLJrQFLDGRV
QRVVRVDWXDLVLQFHQWLYRVILVFDLVFRPFRQGLo}HVPHQRVIDYRUiYHLVFRPUHODomRDRVLQFHQWLYRVILVFDLV
DWXDOPHQWH HP YLJRU R TXH SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV H QRVVDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV &DVR RV LQFHQWLYRV ILVFDLV VHMDP DOWHUDGRV RX H[SLUHP H QmR VHMDPRV FDSD]HV GH
UHQRYiORVRXQRYRVLQFHQWLYRVILVFDLVQmRVHMDPFULDGRVDSyVDH[SLUDomRGDTXHOHVHPYLJRURX
RVWHUPRVHFRQGLo}HVGHTXDLVTXHUQRYRVLQFHQWLYRVQmRVHMDPWmREHQpILFRVDQyVHPFRPSDUDomR
DRVTXHHVWmRDWXDOPHQWHHPYLJRUVHUHPRVLJXDOPHQWHDIHWDGRVGHPDQHLUDUHOHYDQWHHDGYHUVD

'LDQWH GR FHQiULR EUDVLOHLUR TXDQWR j FRQFHVVmR GH EHQHItFLRV ILVFDLV HVSHFLDOPHQWH QR TXH VH
UHIHUH j ³*XHUUD )LVFDO HQWUH RV (VWDGRV´ SRGH KDYHU ULVFR GH TXHVWLRQDPHQWR TXDQWR j
FRQVWLWXFLRQDOLGDGH GRV EHQHItFLRV ILVFDLV UHODWLYRV DR ,&06 FDVR QmR DSURYDGRV QR kPELWR GR
&RQVHOKR1DFLRQDOGH3ROtWLFD)D]HQGiULD &21)$= SRUPHLRGRDMXL]DPHQWRGHDo}HVGLUHWDVGH
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHSHUDQWHR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO 67) RTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWH
QRVVRVQHJyFLRV

'HVWDIRUPDHYHQWXDOPRGLILFDomROLPLWDomRVXVSHQVmRRXFDQFHODPHQWRGRVWDLVEHQHItFLRVILVFDLV
GR,&06HPGHFRUUrQFLDGHTXHVW}HVFRQVWLWXFLRQDLVRXGHVFXPSULPHQWRGHUHTXLVLWRVSDUDDVXD
IUXLomRSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHDHPSUHVDHVXDVDWLYLGDGHVQmRSRGHQGRVHUGHVFDUWDGDD
SRVVLELOLGDGHGHDV)D]HQGDV(VWDGXDLVYLUHPDH[LJLUYDORUHVGH,&06GD&RPSDQKLD1RPDLV
HYHQWXDO DOWHUDomR QD OHJLVODomR WULEXWiULD RX GHFODUDomR GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH GD OHJLVODomR
FRQFHVVLYDGHEHQHItFLRVILVFDLVSRGHUiDIHWDUQmRVRPHQWHjVDWLYLGDGHVGDHPSUHVDPDVRVHWRU
FRPRXPWRGR

1R PDLV HYHQWXDO DOWHUDomR QD OHJLVODomR WULEXWiULD RX GHFODUDomR GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH GD
OHJLVODomRFRQFHVVLYDGHEHQHItFLRVILVFDLVSRGHUiDIHWDUQmRVRPHQWHjVDWLYLGDGHVGDHPSUHVD
PDVRVHWRUFRPRXPWRGR

$LQGD QR TXH VH UHIHUH j ³*XHUUD )LVFDO HQWUH RV (VWDGRV´ IRL SXEOLFDGD D /HL &RPSOHPHQWDU
 ³/&´ HR&RQYrQLR&21)$=,&06QTXHREMHWLYDPDFRQYDOLGDomR
GRV EHQHItFLRV ILVFDLV FRQFHGLGRV SHORV (VWDGRV GLPLQXLomR GRV ULVFRV GH GHFODUDomR GH
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGRVEHQHItFLRVILVFDLVMiFRQFHGLGRVH[WLQomRGDSRVVLELOLGDGHGHFULDomRGH
QRYRVEHQHItFLRVEHPFRPRHVWDEHOHFHPSUD]RPi[LPRGHGXUDomRDRVLQFHQWLYRVMiFRQFHGLGRV
TXHYDULDDGHSHQGHUGRVHWRUGHDWXDomR

&DVR DV UHJUDV GH FRQYDOLGDomR QmR VHMDP FXPSULGDV SHORV HVWDGRV QmR VH SRGH GHVFDUWDU D
SRVVLELOLGDGHGHDV)D]HQGDV(VWDGXDLVYLUHPDH[LJLUYDORUHVGH,&06GD&RPSDQKLDRTXHSRGHUi
LPSDFWDURVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD'HDFRUGRFRPDVLQIRUPDo}HVS~EOLFDVGLVSRQtYHLVDWpR
PRPHQWRRVHVWDGRVQRVTXDLVD&RPSDQKLDSRVVXLEHQHItFLRVILVFDLVWrPFXPSULGRDVUHJUDVSDUD
FRQYDOLGDomRGRVEHQHItFLRVXVXIUXtGRV
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3RU ILP RV HIHLWRV GDV UHJUDV GH FRQYDOLGDomR QR FRQWH[WR GD ³*XHUUD )LVFDO HQWUH RV (VWDGRV´
GHSHQGHPGHFRPSRVLomRGHTXHVW}HVSROtWLFDVHHFRQ{PLFDVVHQGRDLQGDLPSRUWDQWHFRQVLGHUDU
VHXFRQWH[WRQRkPELWRMXGLFLDO

1RPDLVRGHVIHFKRGDVUHJUDVGHFRQYDOLGDomRVXUWLUiHIHLWRDWRGDVDVHPSUHVDVTXHXVXIUXDPGH
EHQHItFLRVILVFDLVQRFRQWH[WRGD³*XHUUD)LVFDOHQWUHRV(VWDGRV´

'HVWDFDPRV DLQGD TXH D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D ILVFDOL]Do}HV SHODV DXWRULGDGHV ILVFDLV QDV
HVIHUDVIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDO&RPRUHVXOWDGRGHWDLVILVFDOL]Do}HVDVSRVLo}HVILVFDLVGD
&RPSDQKLDSRGHPVHUTXHVWLRQDGDVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXH
RV SURYLVLRQDPHQWRV SDUD WDLV SURFHVVRV VH H TXDQGR KRXYHU  VHUmR FRUUHWRV TXH QmR KDYHUi
LGHQWLILFDomRGHH[SRVLomRILVFDODGLFLRQDOHTXHQmRVHUiQHFHVViULDFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDVILVFDLV
DGLFLRQDLV SDUD TXDOTXHU H[SRVLomR ILVFDO 4XDOTXHU DXPHQWR QR PRQWDQWH GD WULEXWDomR FRPR
UHVXOWDGRGDVFRQWHVWDo}HVjVSRVLo}HVILVFDLVGD&RPSDQKLDSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXV
QHJyFLRVRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDVXDFRQGLomRILQDQFHLUD

$VDXWRULGDGHVILVFDLVEUDVLOHLUDVLQWHQVLILFDUDPUHFHQWHPHQWHRQ~PHURGHILVFDOL]Do}HV([LVWHP
GLYHUVDVTXHVW}HVILVFDLVREMHWRGHSUHRFXSDomRGDVDXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVHFRPUHODomRjVTXDLV
DV DXWRULGDGHV EUDVLOHLUDV UHJXODUPHQWH ILVFDOL]DP DV HPSUHVDV LQFOXLQGR FRQWUROH GH HVWRTXH
GHVSHVDVGHDPRUWL]DomRGHiJLRUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULDHSODQHMDPHQWRWULEXWiULRHQWUHRXWURV
4XDLVTXHUSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVUHODFLRQDGRVDDVVXQWRVILVFDLVSHUDQWHRVWULEXQDLV
LQFOXLQGR R &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 5HFXUVRV )LVFDLV &$5)  H WULEXQDLV DGPLQLVWUDWLYRV
HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D &RPSDQKLD 2V UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD
SRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHLPSDFWDGRVSRUPRGLILFDo}HVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
EHPFRPRQDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR

$GLFLRQDOPHQWHQRVVRVIUDQTXHDGRVFXMDVDWLYLGDGHVFRQWULEXtUDPFRPGHQRVVDUHFHLWD
HP  GH MXQKR GH  SRGHPYLU D WHU LQWHUSUHWDo}HV LQFRPSDWtYHLVFRPDVQRVVDVDFHUFDGD
OHJLVODomR WULEXWiULD (YHQWXDLV DXWXDo}HV LPSRVWDV DRV QRVVRV IUDQTXHDGRV SRGHP YLU D WHU XP
HIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUDQyV

O setor do varejo é altamente competitivo, o que pode afetar adversamente nossa participação
no mercado e as nossas receitas.
2PHUFDGRGHYDUHMRHVSRUWLYRHFDOoDGRVpDOWDPHQWHFRPSHWLWLYRHSXOYHUL]DGR$FRQFRUUrQFLDp
FDUDFWHUL]DGD SRU PXLWRV IDWRUHV GHQWUH RV TXDLV VH GHVWDFDP L  D YDULHGDGH GH SURGXWRV LL 
TXDOLGDGH LLL  R Q~PHUR GH ORMDV LY  SURSDJDQGD H SRVLFLRQDPHQWR GD PDUFD Y  SUHoRV H
GHVFRQWRV YL DWHQGLPHQWRHORFDOL]DomRGDVORMDVH YLL UHSXWDomR(QIUHQWDPRVPXLWRVHYDULDGRV
FRQFRUUHQWHVHPkPELWRUHJLRQDOHQDFLRQDOEHPFRPRFRQFRUUHQWHVLQWHUQDFLRQDLVLQFOXVLYHRXWUDV
ORMDV GH URXSDV HVSRUWLYDV H FDOoDGRV GLUHFLRQDGDV DR S~EOLFR GH PpGLR H DOWR SRGHU DTXLVLWLYR
&RQFRUUHPRVWDPEpPFRPRXWURVYDUHMLVWDVSULQFLSDOPHQWHDTXHOHVVLWXDGRVHPshoppings

$GLFLRQDOPHQWHDFRQFRUUrQFLDQRFRPpUFLRHOHWU{QLFRWDPEpPpDOWDHHVVDFRPSHWLWLYLGDGHSRGH
VH LQWHQVLILFDU 2XWUDV HPSUHVDV GR UDPR YDUHMLVWD HVSRUWLYR GH FRPpUFLR HOHWU{QLFR SRGHP YLU D
FHOHEUDU DOLDQoDV RX DFRUGRV FRPHUFLDLV TXH YHQKDP D IRUWDOHFHU D VXD SRVLomR FRPSHWLWLYD ¬
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PHGLGDTXHDFDUWHLUDGHFOLHQWHVGHSDUWLFLSDQWHVGHRXWURVVHJPHQWRVGD,QWHUQHWIRUFUHVFHQGRH
VXDILGHOL]DomRIRUDXPHQWDQGRRVSDUWLFLSDQWHVGHVWHVVHJPHQWRVSRGHUmREXVFDUH[SDQGLURVVHXV
QHJyFLRVSDUDRVVHJPHQWRVGHPHUFDGRQRTXDODWXDPRV$OpPGLVVRQRYDVWHFQRORJLDVSRGHP
LQWHQVLILFDUDLQGDPDLVDQDWXUH]DFRPSHWLWLYDGRYDUHMRHVSRUWLYRonline HSRGHPRVQmRVHUFDSD]HV
GHQRVDGDSWDUUDSLGDPHQWHjVWUDQVIRUPDo}HVGLJLWDLVH[LJLGDVSHORVQRVVRVFOLHQWHVHSHORVHWRU
$FUHGLWDPRVTXHDQDWXUH]DGD,QWHUQHWFRPRXPORFDOGHPHUFDGRHOHWU{QLFRIDFLOLWDDHQWUDGDGH
FRQFRUUHQWHV QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV  H SHUPLWH D UHDOL]DomR GH FRPSUDV SRU PHLR GH
FRPSDUDomR GH SUHoRV (VVH DXPHQWR QD FRQFRUUrQFLD SRGH YLU D UHGX]LU DV QRVVDV YHQGDV H R
QRVVR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO $LQGD RV FRQFRUUHQWHV WDQWR QR PHUFDGR GHYDUHMR HVSRUWLYR ItVLFR
TXDQWRQRPHUFDGRGHYDUHMRHVSRUWLYRHOHWU{QLFRSRGHUmRYLUDGLVSRQLELOL]DUPDLVUHFXUVRVSDUDR
GHVHQYROYLPHQWR GH WHFQRORJLD H PDUNHWLQJ GR TXH QyV $GHPDLV QD PHGLGD HP TXH R XVR GD
,QWHUQHWHGHRXWURVVHUYLoRVonline DXPHQWDURVYDUHMLVWDVDWXDQWHVQHVWHVHWRUSRGHUmRYLUDVHU
DGTXLULGRV UHFHEHU LQYHVWLPHQWRV RX LQLFLDU RXWURV UHODFLRQDPHQWRV FRPHUFLDLV FRP HPSUHVDV
PDLRUHVPHOKRUHVWDEHOHFLGDVHGRWDGDVGHUHFXUVRVILQDQFHLURV

1mRFRQVHJXLPRVSUHYHUVHQRYRVFRPSHWLGRUHVQDFLRQDLVHRXLQWHUQDFLRQDLVHQWUDUmRQRVHWRUGH
YDUHMR GH SURGXWRV HVSRUWLYRV &DVR QRYRV FRPSHWLGRUHV DSDUHoDP D FRQFRUUrQFLD SRGHUi ILFDU
DLQGD PDLV DFLUUDGD H SRGHUHPRV VHU REULJDGRV D WRPDU QRYDV HVWUDWpJLDV FXMD HILFiFLD QmR
FRQVHJXLPRVDVVHJXUDU&DVRQmRVHMDPRVFDSD]HVGHID]HUIUHQWHjFRQFRUUrQFLDQRVVRmarket
shareQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUDSRGHUmRVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH
HGHIRUPDUHOHYDQWH

O varejo é sensível à diminuição do poder de compra do cliente e a ciclos econômicos
desfavoráveis e essa sensibilidade poderá nos afetar adversamente e de forma relevante.
2VXFHVVRGDDWXDomRQRVHWRUGHYDUHMRGHSHQGHGHYiULRVIDWRUHVUHODFLRQDGRVDRFRQVXPRHj
UHQGDGRVFOLHQWHVLQFOXVLYHGDVFRQGLo}HVGRVQHJyFLRVHPJHUDOGDWD[DGHMXURVGDLQIODomRGD
GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR DR FOLHQWH GD WULEXWDomR GD FRQILDQoD GR FOLHQWH QDV FRQGLo}HV
HFRQ{PLFDV IXWXUDV GRV QtYHLV GH HPSUHJR H UHQGD H GD H[LVWrQFLD GH HSLGHPLDV RX SDQGHPLDV
FRPR R DOFDQFH H D GXUDomR GR LPSDFWR GD DWXDO SDQGHPLD GD &29,' LQFOXLQGR UHGXomR QD
GHPDQGDGHFRQVXPLGRUHVGLPLQXLomRGDVYHQGDVHIHFKDPHQWRWHPSRUiULRJHQHUDOL]DGRGHQRVVDV
ORMDV &RQGLo}HVHFRQ{PLFDVGHVIDYRUiYHLVQR%UDVLORXQRPXQGRUHIOHWLGDVQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
SRGHP UHGX]LU VLJQLILFDWLYDPHQWH R FRQVXPR SULQFLSDOPHQWH GDV FODVVHV FRP PHQRU SRGHU
DTXLVLWLYR WRUQDUDVFRQGLo}HVGHUHILQDQFLDPHQWRGHGtYLGDPDLVUHVWULWDVHFDXVDUDXPHQWRVQD
WD[D GH GHVHPSUHJR +LVWRULFDPHQWH R VHWRU GH YDUHMR IRL DIHWDGR QHJDWLYDPHQWH H GH IRUPD
UHOHYDQWHHPYLUWXGHGHSHUtRGRVGHGHVDTXHFLPHQWRHFRQ{PLFRUHVXOWDQGRHPXPDUHGXomRGR
FRQVXPR $VVLP D UHGXomR GR SRGHU DTXLVLWLYR GRV FOLHQWHV H FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV DGYHUVDV
SRGHP DIHWDU R QRVVR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H D QRVVD VLWXDomR ILQDQFHLUD GH IRUPD QHJDWLYD H
UHOHYDQWH

2*RYHUQR)HGHUDOSRUPHLRGR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDO &01 HGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
SHULRGLFDPHQWHLQWURGX]UHJXODPHQWDo}HVFRPRREMHWLYRGHUHJXODUDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRSDUD
UHGX]LU RX DXPHQWDU R FRQVXPR H FRQVHTXHQWHPHQWH FRQWURODU D WD[D GH LQIODomR 7DLV
UHJXODPHQWDo}HV LQFOXHP HQWUH RXWUDV IHUUDPHQWDV L  DOWHUDomR GRV UHTXLVLWRV LPSRVWRV DRV
GHSyVLWRV FRPSXOVyULRV LQFLGHQWHV VREUH HPSUpVWLPRV GHSyVLWRV H HP RXWUDV RSHUDo}HV LL  D
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UHJXODomRGRSUD]RPi[LPRGRVILQDQFLDPHQWRVH LLL DLPSRVLomRGHOLPLWDo}HVVREUHRPRQWDQWH
TXHSRGHVHUILQDQFLDGR(VVDVUHJXODPHQWDo}HVSRGHPUHGX]LUDFDSDFLGDGHGRVQRVVRVFOLHQWHV
GHREWHUFUpGLWRMXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV$OJXQVGHVVHVFRQWUROHVSRGHPDIHWDURPHUFDGR
ILQDQFHLURHGHFUpGLWRSRUORQJRVSHUtRGRV1mRKiQHQKXPDJDUDQWLDGHTXHQRIXWXURR*RYHUQR
)HGHUDOQmRLUiDGRWDUQRYDVUHJXODPHQWDo}HVTXHUHGX]DPRDFHVVRGRVQRVVRVFOLHQWHVDFUpGLWRV
MXQWR D LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV R TXH SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH H GH IRUPD UHOHYDQWH R QRVVR
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD

$LQGDRVXFHVVRGDVQRVVDVDWLYLGDGHVGHSHQGHGRDXPHQWRGDWD[DGHFUHVFLPHQWRGDSRSXODomR
H GR DXPHQWR GH VXD UHQGD $ UHGXomR RX GHVDFHOHUDomR HP WDO FUHVFLPHQWR SRGHUi DIHWDU
QHJDWLYDPHQWH H GH IRUPD UHOHYDQWH DV QRVVDV YHQGDV R QRVVR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H DQRVVD
VLWXDomRILQDQFHLUD

K
5LVFRV5HODFLRQDGRVj5HJXODomRGRV6HWRUHVHPTXHD&RPSDQKLD$WXH

Podemos sofrer multas e restrições sob o Código de Defesa do Consumidor
1R %UDVLO D OHJLVODomR GH GHIHVD GR FRQVXPLGRU p ULJRURVD H IDYRUiYHO DRV FRQVXPLGRUHV $
OHJLVODomR GH GHIHVD GR FRQVXPLGRU LPSXWD D QyV R {QXV GD SURYD QD GHPDQGD GH XP FOLHQWH
FRORFDQGRQRVHPGHVYDQWDJHPHPTXDOTXHUSURFHVVRHQYROYHQGRUHODo}HVGHFRQVXPR

$SURWHomRMXGLFLDODRFRQVXPLGRUSRGHVHUH[HUFLGDSRUPHLRGHDo}HVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYDVHQR
FDVR GH Do}HV FROHWLYDV DV Do}HV SRGHP VHU SURSRVWDV SRU DXWRULGDGHV HVWDGXDLV RX IHGHUDLV
PHGLDQWHyUJmRVGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDGLUHWDRXLQGLUHWDQRWDGDPHQWHR0LQLVWpULR3~EOLFRRXR
352&21FRPRSURSyVLWRGHSURWHJHURVGLUHLWRVGRFRQVXPLGRURXSRURUJDQL]Do}HVGHSURWHomR
DRGLUHLWRGRFRQVXPLGRU

'HFLV}HV GHVIDYRUiYHLV HQYROYHQGR YDORUHV VXEVWDQFLDLV SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH R QRVVR
UHVXOWDGRHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD$GLFLRQDOPHQWHGHFLV}HVMXGLFLDLVGHVIDYRUiYHLVSRGHUmR
DIHWDUDGYHUVDPHQWHDQRVVDLPDJHPHDLPDJHPGHQRVVDVPDUFDVDIHWDQGRFRQVHTXHQWHPHQWH
QRVVDV YHQGDV H QRVVD UHSXWDomR R TXH SRGH LPSDFWDU GH IRUPD DGYHUVD H UHOHYDQWH R QRVVR
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD

Enfrentamos riscos relacionados aos registros, autorizações, licenças e alvarás para a
instalação e a operação das nossas lojas e CD
1RVVDVDWLYLGDGHVHVWmRVXMHLWDVjREWHQomRGHGLYHUVRVUHJLVWURVDXWRUL]Do}HVOLFHQoDVHDOYDUiV
IHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVDOpPGH$XWRVGH9LVWRULDGR&RUSRGH%RPEHLURVUHODFLRQDGRVj
RSHUDomRHDORFDOL]DomRGRQRVVR&'HORMDVItVLFDVHGHYHPRV REWHUHUHQRYDUSHULRGLFDPHQWH
JUDQGHSDUWHGHVVHVUHJLVWURVDXWRUL]Do}HVOLFHQoDVHDOYDUiV1DKLSyWHVHGHQmRFRQVHJXLUPRV
REWHURXUHQRYDUHPWHPSRKiELOWRGRVRVUHJLVWURVOLFHQoDVDOYDUiVHDXWRUL]Do}HVQHFHVViULRV
SRGHPRV YLU D VRIUHU VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV RX MXGLFLDLV LQFOXLQGR R SDJDPHQWR GH PXOWDV D
VXVSHQVmRGHQRVVDVDWLYLGDGHVRXDWpDLQWHUGLomRGHQRVVDVORMDVH&'DIHWDQGRWDPEpPDQRVVD
LPDJHP$LPSRVLomRGHVVDVSHQDOLGDGHVHPHVSHFLDORIHFKDPHQWRGHXQLGDGHVSRGHUiWHUXP
HIHLWRDGYHUVRHPQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHQHJyFLRV$GHPDLVDQmRREWHQomRRXDQmR
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UHQRYDomRGDVUHIHULGDVOLFHQoDVGHIRUPDWHPSHVWLYDHPDOJXPDVGHQRVVDVORMDVSRGHUiQRVH[SRU
DULVFRVDGLFLRQDLVHPFDVRGHDFLGHQWHRXHYHQWRVLPLODUTXHSRVVDDIHWDUHVVDORMDHQTXDQWRD
OLFHQoD HVWLYHU SHQGHQWH $ QRVVD HVWUDWpJLD GH QHJyFLR SRGHUi VHU VXEVWDQFLDOPHQWH H
DGYHUVDPHQWH DIHWDGD VH QmR FRQVHJXLUPRV DEULU H RSHUDU QRYDV ORMDV H &' RX VH WLYHUPRV TXH
VXVSHQGHURXIHFKDUQRVVDVORMDVH&'HPFRQVHTXrQFLDGDQmRREWHQomRRXQmRUHQRYDomRGRV
UHJLVWURVDXWRUL]Do}HVOLFHQoDVHDOYDUiVDTXHHVWDPRVVXMHLWRVRXVHXPDFLGHQWHDIHWDUXPDORMD
HQTXDQWRHVVDHVWLYHUFRPXPDOLFHQoDSHQGHQWH

(PUD]mRGDVGLILFXOGDGHVHOHQWLGmRGHDOJXQVyUJmRVDGPLQLVWUDWLYRVQmRSRGHPRVDVVHJXUDUTXH
DREWHQomRGHVVDVOLFHQoDVRFRUUHUiGHQWURGRFURQRJUDPDSUHYLVWRGHDEHUWXUDGHQRYDVORMDVH
FHQWURGHGLVWULEXLomR1RVVD&RPSDQKLDWDPEpPQmRSRGHDVVHJXUDUTXHDWXDOPHQWHSRVVXLWDLV
OLFHQoDVSDUDWRGDVDVORMDVHFHQWURGHGLVWULEXLomRHRXTXHREWHUiQRIXWXURDUHQRYDomRGHVWDV
OLFHQoDVVHPSUHHPSUD]RVDGHTXDGRVRXTXHRVLPyYHLVKRMHHPIDVHGHREWHQomRRXUHQRYDomR
GHWDLVOLFHQoDVLUmRGHIDWRREWrODV

$LQGDDLQWHUUXSomRQDRSHUDomRGRFHQWURGHGLVWULEXLomRSRUIDOWDGHOLFHQoDVSRGHSUHMXGLFDUD
FDSDFLGDGHGHGLVWULEXLUPHUFDGRULDVSDUDDVORMDVRTXHSRGHUHVXOWDUQDTXHGDQDVYHQGDVHDIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGRLPSDFWRGDREWHQomR
GHOLFHQoDVSDUDRIXQFLRQDPHQWRGDVORMDVHFHQWURGHGLVWULEXLomRYHUVHomRGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD

$OpP GLVVR R 3RGHU 3~EOLFR SRGH HGLWDU QRUPDV PDLV ULJRURVDV RX EXVFDU LQWHUSUHWDo}HV PDLV
UHVWULWLYDVGDVOHLVHUHJXODPHQWRVH[LVWHQWHVRTXHSRGHLPSOLFDUHPJDVWRVDGLFLRQDLVGHPRGRD
DGHTXDUQRVVDVDWLYLGDGHVDHVWDVUHJUDV4XDOTXHUDomRQHVVHVHQWLGRSRUSDUWHGR3RGHU3~EOLFR
SRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRSDUDQRVVDVDWLYLGDGHV

L
5LVFRV5HODFLRQDGRVDRV3DtVHV(VWUDQJHLURVRQGHD&RPSDQKLD$WXH

1mRKiULVFRVHQYROYHQGRD&RPSDQKLDFRPUHODomRDSDtVHVHVWUDQJHLURV

M
5LVFRV5HODFLRQDGRVD4XHVW}HV6RFLRDPELHQWDLV

Podemos ser afetados negativamente se nossa cadeia de fornecimento não cumprir as leis e
regulamentações socioambientais e relacionadas as condições de trabalho.
1RVVDFDGHLDGHVXSULPHQWRVGHSURGXWRVGHVGHDSODQWDomRGHDOJRGmRDWpDSURGXomRGHURXSDV
HVWiVXMHLWDjVOHLVHUHJXODPHQWRVORFDLVHLQWHUQDFLRQDLVTXHUHJHPDSURWHomRGRPHLRDPELHQWH
LQFOXVLYH HP UHODomR DR XVR GH TXtPLFRV OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO JHVWmR GH UHVtGXRV VyOLGRV H
UHFXUVRVKtGULFRVFRPRUHJUDVHPUHODomRDRWUDWDPHQWRGHHIOXHQWHVHRXWURV$GLFLRQDOPHQWHVmR
DSOLFiYHLV j QRVVD FDGHLD GH IRUQHFLPHQWR LQ~PHUDV OHLV UHJXODPHQWRV H WUDWDGRV ORFDLV H
LQWHUQDFLRQDLV VREUHDVUHODo}HVHFRQGLo}HVGHWUDEDOKRTXHDEUDQJHPWHPDVFRPRMRUQDGDGH
WUDEDOKRWUDEDOKRGHHVWUDQJHLURVWUDEDOKRLQIDQWLOWUDEDOKRDQiORJRDRHVFUDYRSURWHomRGHGDGRV
SHVVRDLVLQIUDHVWUXWXUDSUHGLDOHVHJXUDQoDHVD~GHGRVWUDEDOKDGRUHV
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2 GHVFXPSULPHQWR VHMD WRWDO RX SDUFLDO GD OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR VRFLRDPELHQWDO HRX
UHODFLRQDGDjVFRQGLo}HVGHWUDEDOKRSRUQRVVDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWRSRGHQRVVXMHLWDUGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWH D ULVFRV UHSXWDFLRQDLV H FRPSURPHWHU D JHVWmR GH HVWRTXHV FDVR PXOWDV H
SHQDOLGDGHVVHMDPDSOLFDGDVRXPHVPRVHDVOLFHQoDVIRUHPUHYRJDGDVGHXPDRXPDLVGDVSDUWHV
GLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHQYROYLGDHPQRVVDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWRGHSURGXWRV

Podemos sofrer sanções legais por não administrar corretamente os resíduos gerados por
nossas operações.
$/HLQHVWDEHOHFHD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRVFRPSULQFtSLRVREMHWLYRVH
LQVWUXPHQWRV EHP FRPR GLUHWUL]HV VREUH JHVWmR LQWHJUDGD H JHVWmR GH UHVtGXRV VyOLGRV &RPR
UHVXOWDGR VRPRV UHVSRQViYHLV SHOR JHUHQFLDPHQWR GRV UHVtGXRV JHUDGRV HP QRVVDV LQVWDODo}HV
LQFOXLQGR SDSHO SDSHOmR OkPSDGDV SOiVWLFRV JDUUDIDV GH SHUIXPDULD H EHOH]D PDWHULDO GH
PHUFKDQGLVLQJHRXWURV SRUTXDOTXHUQmRFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRDPELHQWDODSOLFiYHOHVH
DSOLFiYHOSRUTXDOTXHUGDQRDPELHQWDOFDXVDGRSRUQRVVDVRSHUDo}HVGHVGHTXHKDMDHYLGrQFLDGH
FDGHLDGHFDXVDOLGDGHHQWUHQRVVDVDWLYLGDGHVHRGDQRDPELHQWDO3HQDOLGDGHVSRGHPVHUDSOLFDGDV
VHGHL[DUPRVGHFXPSULUDVFRQGLo}HVH[LJLGDVRTXHDIHWDULDDGYHUVDPHQWHQRVVDVRSHUDo}HVH
UHSXWDomR

Estamos sujeitos a leis e regulamentações ambientais.
(VWDPRVVXMHLWRVDOHLVHUHJXODPHQWDo}HVIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVUHIHUHQWHVjSUHVHUYDomR
HSURWHomRGRPHLRDPELHQWH(QWUHRXWUDVREULJDo}HVHVVDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVHVWDEHOHFHP
SDGU}HVHH[LJrQFLDVGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOHSDGU}HVSDUDHPLVV}HVDWPRVIpULFDVSDUkPHWURV
GH HPLVV}HV GH UXtGRV EHP FRPR H[LJrQFLDV UHODFLRQDGDV D iUHDV HVSHFLDOPHQWH SURWHJLGDV
4XDOTXHUIDOKDQRFXPSULPHQWRGDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLVDSOLFiYHLVSRGHQRVVXEPHWHU
DVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHSHQDLVDOpPGDREULJDomRGHUHPHGLDURVGDQRVFDXVDGRVRXLQGHQL]DU
WHUFHLURV

1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHHVVDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVQmRILFDUmRPDLVULJRURVDV&DVRILTXHP
PDLVULJRURVDVSRGHUHPRVWHUTXHDXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVQRVVRVJDVWRVSDUDFXPSULPHQWR
GHVVDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLV,QYHVWLPHQWRVDPELHQWDLVQmRSUHYLVWRVSRGHPUHGX]LU
RVUHFXUVRVGLVSRQtYHLVSDUDRXWURVLQYHVWLPHQWRVHSRGHPQRVDIHWDUVXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWH

N
5LVFRV0DFURHFRQ{PLFRV

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o 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.

6XUWRVGHGRHQoDVTXHDIHWDPRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVFRPRRDWXDOFRURQDYtUXV &29,'
 R=LNDR(ERODDJULSHDYLiULDDIHEUHDIWRVDDJULSHVXtQDD6tQGURPH5HVSLUDWyULDQR2ULHQWH
0pGLRRX0(56HD6tQGURPH5HVSLUDWyULD$JXGD*UDYHRX6$56SRGHPWHUXPLPSDFWRDGYHUVR
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UHOHYDQWHQRPHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDOQDVLQG~VWULDVPXQGLDLVQDHFRQRPLDPXQGLDOHEUDVLOHLUD
QRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHQDVDo}HVGHVXDHPLVVmR

(PGHPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GHGHFUHWRX D SDQGHPLD GHFRUUHQWH GD
&29,'FDEHQGRDRVVHXVSDtVHVPHPEURVHVWDEHOHFHUHPDVPHOKRUHVSUiWLFDVSDUDDVDo}HV
SUHYHQWLYDVHGHWUDWDPHQWRDRVLQIHFWDGRV&RPRFRQVHTXrQFLDRVXUWRGD&29,'UHVXOWRXHP
PHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLPSRVWDVSHORVJRYHUQRVGHGLYHUVRVSDtVHV
HPIDFHGDDPSODHFRUUHQWHGLVVHPLQDomRGRYtUXVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHlockdownDRUHGRUGR
PXQGR &RPR FRQVHTXrQFLD GH WDLV PHGLGDV RV SDtVHV LPSXVHUDP UHVWULo}HV jV YLDJHQV H
WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH ORFDLV GH WUDEDOKR LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH
VXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGHFRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR
R TXH SRGH UHVXOWDU QD YRODWLOLGDGH QR SUHoR GH PDWpULDVSULPDV H RXWURV LQVXPRV IDWRUHV TXH
FRQMXQWDPHQWHSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDHFRQRPLDJOREDOHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

4XDOTXHU PXGDQoD PDWHULDO QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV RX QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD FRPR UHVXOWDGR
GHVVHV HYHQWRV PXQGLDLV SRGH GLPLQXLU R LQWHUHVVH GH LQYHVWLGRUHV QDFLRQDLV H HVWUDQJHLURV HP
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRRVYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmRR
TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH R SUHoR GH PHUFDGR GH WDLV YDORUHV PRELOLiULRV H WDPEpP SRGH
GLILFXOWDURDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHILQDQFLDPHQWRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDQRIXWXUR
HPWHUPRVDFHLWiYHLV

A economia do Brasil permanece vulnerável a fatores externos, o que pode ter um efeito
adverso sobre o crescimento econômico do Brasil e sobre os negócios e resultados
operacionais da Companhia.
$ JOREDOL]DomR GRV PHUFDGRV GH FDSLWDLV DXPHQWRX DV YXOQHUDELOLGDGHV GRV SDtVHV D HYHQWRV
DGYHUVRV $SHVDU GD PHOKRUD VLJQLILFDWLYD GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD TXDQWR j GpFDGD SDVVDGD H GR
FUHVFLPHQWRHPVXDUHVLOLrQFLDFRQWUDIDWRUHVH[WHUQRVR%UDVLOSHUPDQHFHYXOQHUiYHODIOXWXDo}HV
ILQDQFHLUDVHHFRQ{PLFDVLQWHUQDFLRQDLVLQFOXVLYHFRPUHODomRDSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDHSDtVHV
GHPHUFDGRVHPHUJHQWHV

$VUHFHQWHVHFRQWtQXDVUHFHVV}HVHFULVHVHPGHWHUPLQDGRVSDtVHVHXURSHXVHUHGXo}HVQDWD[D
GH FUHVFLPHQWR QD HFRQRPLD FKLQHVD DIHWDP D HFRQRPLD EUDVLOHLUD GH PXLWDV IRUPDV JHUDQGR
LQFOXVLYHXPDUHWUDomRQRVIOX[RVFRPHUFLDLVHGHFDSLWDOHXPDUHGXomRQRVSUHoRVGHFRPPRGLWLHV
RTXHLPSDFWDDFHUWH]DGRLQYHVWLGRUHDFRQILDQoDGRFRQVXPLGRU

$GLFLRQDOPHQWHFULVHVHPRXWURVSDtVHVHPHUJHQWHVSRGHPGLPLQXLURLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHV
HPYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRRVGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHR
SUHoRGHPHUFDGRGDVVXDVDo}HV

$ RFRUUrQFLD GH HIHLWRV QHJDWLYRV FRPR RV PHQFLRQDGRV DFLPD SRGH OHYDU j GHWHULRUDomR GDV
FRQGLo}HV PDFURHFRQ{PLFDV QR %UDVLO H RV LPSDFWRV GHFRUUHQWHV FRPR R FRPSURPHWLPHQWR GD
FDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGHFOLHQWHVGRVLVWHPDEDQFiULRWHULDPLPSDFWRGLUHWRVREUHRQHJyFLRGD
&RPSDQKLDOLPLWDQGRDVXDFDSDFLGDGHGHDWLQJLUVXDVPHWDV
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Instabilidade política tem afetado adversamente a economia brasileira, o que poderá afetar
nossos negócios e nossos resultados operacionais, bem como o preço de negociação de
nossas ações.
2 DPELHQWH SROtWLFR EUDVLOHLUR WHP LQIOXHQFLDGR KLVWRULFDPHQWH H FRQWLQXD LQIOXHQFLDQGR R
GHVHPSHQKRGDHFRQRPLDGRSDtVHDFRQILDQoDGHLQYHVWLGRUHVHGRS~EOLFRHPJHUDOUHVXOWDQGR
HP GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD H DXPHQWR GD YRODWLOLGDGH QRV YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU
FRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV


$UHFHQWHLQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFDQR%UDVLOFRQWULEXLXSDUDDUHGXomRGDFRQILDQoDGRPHUFDGRQD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDHSDUDRDJUDYDPHQWRGDVLWXDomRGRDPELHQWHSROtWLFRLQWHUQR$OpPGLVVRRV
PHUFDGRVEUDVLOHLURVWLYHUDPXPDXPHQWRQDYRODWLOLGDGHGHYLGRjVLQFHUWH]DVGHFRUUHQWHVGHYiULDV
LQYHVWLJDo}HVHPDQGDPHQWRVREUHDFXVDo}HVGHODYDJHPGHGLQKHLURHFRUUXSomRFRQGX]LGDVSHOD
3ROtFLD)HGHUDOEUDVLOHLUDHSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDOLQFOXLQGRDPDLRULQYHVWLJDomRFRQKHFLGD
FRPR /DYD -DWR 7DLV LQYHVWLJDo}HV WLYHUDP XP LPSDFWR QHJDWLYR QD HFRQRPLD H QR DPELHQWH
SROtWLFR GR SDtV 'LYHUVRV SROtWLFRV LPSRUWDQWHV LQFOXLQGR PHPEURV DWXDLV H DQWLJRV GR JRYHUQR
IHGHUDO EUDVLOHLUR H GR SRGHU OHJLVODWLYR EHP FRPR H[HFXWLYRV GH DOWR HVFDOmR GH JUDQGHV
FRUSRUDo}HV H HPSUHVDV HVWDWDLV QR %UDVLO IRUDP SUHVRV FRQGHQDGRV SRU YiULDV DFXVDo}HV
UHODFLRQDGDV j FRUUXSomR FHOHEUDUDP DFRUGRV GH FRQILVVmR FRP SURPRWRUHV IHGHUDLV HRX
UHQXQFLDUDP RX IRUDP GHVWLWXtGRV GH VHXV FDUJRV FRPR UHVXOWDGR GHVVDV LQYHVWLJDo}HV GD /DYD
-DWR (VVHV LQGLYtGXRV VXSRVWDPHQWH DFHLWDUDP VXERUQRV SRU PHLR GH SURSLQDV HP FRQWUDWRV
FRQFHGLGRVSHORJRYHUQRDGLYHUVDVHPSUHVDVGHLQIUDHVWUXWXUDSHWUyOHRHJiVHFRQVWUXomRHQWUH
RXWUDV2VPRQWDQWHVGHVVDVSURSLQDVVXSRVWDPHQWHILQDQFLDYDPFDPSDQKDVSROtWLFDVGHSDUWLGRV
TXHIRUPDYDPDFRDOL]mRGRJRYHUQRDQWHULRUOLGHUDGDSHODH[SUHVLGHQWH'LOPD5RXVVHIITXHQmR
IRUDP FRQWDELOL]DGDV RX GLYXOJDGDV SXEOLFDPHQWH (VVHV UHFXUVRV WDPEpP IRUDP VXSRVWDPHQWH
GHVWLQDGRVDRHQULTXHFLPHQWRSHVVRDOGHFHUWRVLQGLYtGXRV2VHIHLWRVGD/DYD-DWRDVVLPFRPR
RXWUDVLQYHVWLJDo}HVUHODFLRQDGDVjFRUUXSomRUHVXOWDUDPHPXPLPSDFWRDGYHUVRQDLPDJHPHQD
UHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPRQDSHUFHSomRJHUDOGRPHUFDGRVREUHDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDRDPELHQWHSROtWLFRHGRVPHUFDGRVFDSLWDLV1mRWHPRVFRQWUROHHQmRSRGHPRVSUHYHU
VH WDLV LQYHVWLJDo}HV RX GHQ~QFLDV HP DQGDPHQWR OHYDUmR D XPD PDLRU LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H
HFRQ{PLFDRXVHQRYDVDOHJDo}HVFRQWUDIXQFLRQiULRVGRJRYHUQRHRXHPSUHVDVVXUJLUmRQRIXWXUR


$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRSUHVLGHQWH-DLU%ROVRQDURHVWDYDVHQGRLQYHVWLJDGR
SHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOSHODVXSRVWDSUiWLFDGHDWRVLPSUySULRVDOHJDGRVSHORH[PLQLVWURGD
-XVWLoD 6U 6HUJLR 0RUR 6HJXQGR R H[PLQLVWUR R SUHVLGHQWH WHULD VROLFLWDGR D QRPHDomR GH
IXQFLRQiULRV GD SROtFLD IHGHUDO EUDVLOHLUD &DVR R SUHVLGHQWH WHQKD FRPHWLGR WDLV DWRV TXDLVTXHU
FRQVHTXrQFLDV UHVXOWDQWHV LQFOXLQGR XP SRWHQFLDO LPSHDFKPHQW SRGHULDP WHU HIHLWRV DGYHUVRV
UHOHYDQWHVQRDPELHQWHSROtWLFRHHFRQ{PLFRQR%UDVLOEHPFRPRHPQHJyFLRVTXHRSHUDPQR%UDVLO
LQFOXVLYHHPQRVVRVQHJyFLRV


$GLFLRQDOPHQWH D UHVSRVWD GR SUHVLGHQWH -DLU %ROVRQDUR j SDQGHPLD GR &29,' WHP VLGR
IRUWHPHQWHFULWLFDGDWDQWRQR%UDVLOTXDQWRLQWHUQDFLRQDOPHQWHFRPRVHIHLWRVGHVHVWDELOL]DGRUHVGR
&29,'SDQGHPLDDXPHQWDQGRDLQFHUWH]DSROtWLFDHDHVWDELOLGDGHQR%UDVLOSULQFLSDOPHQWHDSyV
D VDtGD GH PLQLVWURV IHGHUDLV H GHQ~QFLDV GH FRUUXSomR FRQWUD R 3UHVLGHQWH %ROVRQDUR DFLPD
PHQFLRQDGR
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2 SRWHQFLDO UHVXOWDGR GHVWDV H RXWUDV LQYHVWLJDo}HV p LQFHUWR PDV HODV Mi WLYHUDP XP LPSDFWR
QHJDWLYRVREUHDLPDJHPHUHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPRVREUHDSHUFHSomRJHUDO
GRPHUFDGRVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD2GHVHQYROYLPHQWRGHVVHVFDVRVGHFRQGXWDVDQWLpWLFDV
WHPDIHWDGRHSRGHFRQWLQXDUDDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUDH
QRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVEHPFRPRRSUHoRGHQHJRFLDomRGHQRVVDVDo}HV1mRSRGHPRV
SUHYHUVHDVLQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LUDXPDPDLRULQVWDELOLGDGHSROtWLFDHHFRQ{PLFD
QHP VH QRYDV DOHJDo}HV FRQWUD IXQFLRQiULRV H H[HFXWLYRV GR JRYHUQR HRX FRPSDQKLDV SULYDGDV
VXUJLUmRQRIXWXUR
7DPEpP QmR SRGHPRV SRGH SUHYHU RV UHVXOWDGRV GHVVDV LQYHVWLJDo}HV QHP R LPSDFWR VREUH D
HFRQRPLDEUDVLOHLUDRXRPHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLUR


$OpPGLVVRTXDOTXHUGLILFXOGDGHGRJRYHUQRIHGHUDOHPFRQVHJXLUPDLRULDQRFRQJUHVVRQDFLRQDO
SRGHULDUHVXOWDUHPLPSDVVHQR&RQJUHVVRDJLWDomRSROtWLFDHPDQLIHVWDo}HVPDVVLYDVHRXJUHYHV
TXHSRGHULDPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVQRVVDVRSHUDo}HV,QFHUWH]DVHPUHODomRjLPSOHPHQWDomR
SHORQRYRJRYHUQRGHPXGDQoDVUHODWLYDVjVSROtWLFDVPRQHWiULDILVFDOHSUHYLGHQFLiULDEHPFRPR
jOHJLVODomRSHUWLQHQWHSRGHPFRQWULEXLUSDUDDLQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFD(VVDVLQFHUWH]DVHQRYDV
PHGLGDVSRGHPDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHWtWXORVEUDVLOHLURV


23UHVLGHQWHGR%UDVLOWHPSRGHUSDUDGHWHUPLQDUSROtWLFDVHH[SHGLUDWRVJRYHUQDPHQWDLVUHODWLYRV
j FRQGXomR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DV RSHUDo}HV H R GHVHPSHQKR
ILQDQFHLURGDVHPSUHVDVLQFOXLQGRRVQRVVRV1mRSRGHPRVSUHYHUTXDLVSROtWLFDVR3UHVLGHQWHLUi
DGRWDUPXLWRPHQRVVHWDLVSROtWLFDVRXPXGDQoDVQDVSROtWLFDVDWXDLVSRGHUmRWHUXPHIHLWRDGYHUVR
VREUHQyVRXVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

A inflação e as medidas do Governo Federal para combater a inflação podem contribuir
significativamente para a incerteza econômica no Brasil e podem ter um efeito adverso sobre
nós e sobre o preço de mercado das nossas ações ordinárias.
+LVWRULFDPHQWH R %UDVLO SDVVRX SRU DOWDV WD[DV GH LQIODomR $ LQIODomR EHP FRPR PHGLGDV
JRYHUQDPHQWDLV FULDGDV SDUD FRPEDWrOD WLYHUDP XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH D HFRQRPLD
EUDVLOHLUD SDUWLFXODUPHQWH DQWHV GD LQWURGXomR GD UHIRUPD PRQHWiULD R 3ODQR 5HDO  HP MXOKR GH
$WD[DGHLQIODomRQR%UDVLOFRQIRUPHPHGLGDSHORËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU
$PSORRX,3&$SXEOLFDGDSHOR,%*(IRLHPHPHHP1R
SHUtRGR GHVHLV PHVHV ILQGR HP GH MXQKRGH  R ,3&$ IRL  3UHVV}HV LQIODFLRQiULDV
SHUVLVWHP H PHGLGDV WRPDGDV HP XP HVIRUoR GH FRQWHU D LQIODomR MXQWDPHQWH GD HVSHFXODomR
S~EOLFDVREUHSRVVtYHLVPHGLGDVJRYHUQDPHQWDLVIXWXUDVFRQWULEXtUDPQRSDVVDGRSDUDDLQFHUWH]D
HFRQ{PLFDQR%UDVLOHDXPHQWDUDPDYRODWLOLGDGHQRPHUFDGREUDVLOHLURGHYDORUHVPRELOLiULRVRTXH
SRGHFDXVDUHIHLWRVDGYHUVRVHPQyV

&RPR UHVXOWDGR GH SUHVV}HV LQIODFLRQiULDV H LQVWDELOLGDGH PDFURHFRQ{PLFD R JRYHUQR EUDVLOHLUR
DGRWRXKLVWRULFDPHQWHSROtWLFDVPRQHWiULDVTXHUHVXOWDUDPHPDOWDVWD[DVGHMXURVQR%UDVLO2%DQFR
&HQWUDOGHILQHDVWD[DVGHMXURVEiVLFDVJHUDOPHQWHGLVSRQtYHLVDRVLVWHPDEDQFiULREUDVLOHLURFRP
EDVH QD H[SDQVmR RX FRQWUDomR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD WD[DV GH LQIODomR H RXWURV LQGLFDGRUHV
HFRQ{PLFRV 2 DXPHQWR QDV WD[DV GH MXURV SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVR FXVWR GH
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ILQDQFLDPHQWR LQFOXLQGR R FXVWR GH QRVVR HQGLYLGDPHQWR DWXDO EHP FRPR QRVVR FDL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DYDORUHVPRELOLiULRVHSDJDPHQWRVGHOHDVLQJ

Acontecimentos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo em países de economia emergente, podem prejudicar o valor de mercado dos
valores mobiliários brasileiros.
2YDORUGHPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVpLQIOXHQFLDGRHP
GLIHUHQWHVJUDXVSHODVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGHRXWURVSDtVHVHVSHFLDOPHQWHSDtVHV
GD$PpULFD/DWLQDHSDtVHVGHHFRQRPLDHPHUJHQWH$UHDomRGRVLQYHVWLGRUHVDRVDFRQWHFLPHQWRV
QHVVHVRXWURVSDtVHVSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRYDORUGHPHUFDGRGRVWtWXORVHYDORUHV
PRELOLiULRVHPLWLGRVSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV&ULVHVHPRXWURVSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDHHP
RXWURVSDtVHVGHHFRQRPLDHPHUJHQWHRXDVSROtWLFDVHFRQ{PLFDVGHRXWURVSDtVHVHPHVSHFLDODV
GRV(VWDGRV8QLGRVHSDtVHVGD8QLmR(XURSHLDSRGHUmRUHGX]LURLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHVSRU
WtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXLQGRRVQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRVGH
HPLVVmR,VVRSRGHULDGLILFXOWDURQRVVRDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGDVVXDV
RSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXDEVROXWRV

1RSDVVDGRRGHVHQYROYLPHQWRGHFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVDGYHUVDVHPRXWURVSDtVHVGRPHUFDGR
HPHUJHQWH UHVXOWRX HP JHUDO QD VDtGD GH LQYHVWLPHQWRV H FRQVHTXHQWHPHQWH QD UHGXomR GH
UHFXUVRVH[WHUQRVLQYHVWLGRVQR%UDVLO$FULVHILQDQFHLUDRULJLQDGDQRV(VWDGRV8QLGRVQRWHUFHLUR
WULPHVWUHGHUHVXOWRXHPXPFHQiULRUHFHVVLYRHPHVFDODJOREDOFRPGLYHUVRVUHIOH[RVTXH
GLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDIHWDUDPGHIRUPDQHJDWLYDRPHUFDGRDFLRQiULRHDHFRQRPLDGR%UDVLOWDLV
FRPR RVFLODo}HV QDV FRWDo}HV GH YDORUHV PRELOLiULRV GH FRPSDQKLDV DEHUWDV IDOWD GH
GLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRUHGXomRGHJDVWRVGHVDFHOHUDomRGDHFRQRPLDLQVWDELOLGDGHFDPELDOH
SUHVVmRLQIODFLRQiULD$OpPGLVVRDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSRGHPQmRHVWDUGLVSRVWDVDUHQRYDU
HVWHQGHU RX FRQFHGHU QRYDV OLQKDV GH FUpGLWR HP FRQGLo}HV HFRQRPLFDPHQWH IDYRUiYHLV RX DWp
PHVPRVHUHPLQFDSD]HVRXQmRHVWDUHPGLVSRVWDVDKRQUDUVHXVFRPSURPLVVRV

'HVGHGH]HPEURGHXPDGRHQoDFDXVDGDSRUXPDQRYDIRUPDGHFRURQDYtUXVGHQRPLQDGD
&29,'VHGLVVHPLQRXJOREDOPHQWH(VVHHYHQWRFDXVRXHGHYHFRQWLQXDUDFDXVDUGLVUXSomRGD
DWLYLGDGH HFRQ{PLFD UHJLRQDO H JOREDO R TXH DIHWRX H GHYH FRQWLQXDU D DIHWDU D &RPSDQKLD
DGYHUVDPHQWH $ H[WHQVmR GRV HIHLWRV GD SDQGHPLD FDXVDGD SHOR QRYR FRURQDYtUXV HRX RXWUDV
GRHQoDVVREUHDFULVHJOREDOGHSHQGHUiGHDFRQWHFLPHQWRVIXWXURVTXHVmRDOWDPHQWHLQFHUWRVH
QmRSRGHPVHUSUHYLVWRVLQFOXLQGRQRYDVLQIRUPDo}HVTXHSRGHPVXUJLUDUHVSHLWRGDVHYHULGDGH
GR QRYR FRURQDYtUXV H Do}HV SDUD FRQWHU RX UHPHGLDU VHXV HIHLWRV HQWUH RXWURV 4XDOTXHU GRV
DFRQWHFLPHQWRV DFLPD PHQFLRQDGRV SRGHUi SUHMXGLFDU D QHJRFLDomR GDV QRVVDV Do}HV DOpP GH
GLILFXOWDURQRVVRDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGDVVXDVRSHUDo}HVQRIXWXUR
HPWHUPRVDFHLWiYHLVRXDEVROXWRV

A intervenção do governo brasileiro na economia nacional por meio de modificações
significativas em suas políticas e normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias pode
afetar os negócios da Companhia.
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2SDVVDGRUHFHQWHGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDSHUPLWHYHULILFDULQ~PHURVH[HPSORVGHPHGLGDVDGRWDGDV
SHORJRYHUQREUDVLOHLURTXHDOWHUDUDPVLJQLILFDWLYDPHQWHDFRQGXomRGHVXDVSROtWLFDVFRPLQWXLWRGH
ID]HUIUHQWHjVVLWXDo}HVHFRQ{PLFDVHSROtWLFDVGDpSRFD&LWDPVHFRPRH[HPSORVRVDXPHQWRV
RXUHGXo}HVGDVWD[DVGHMXURVPXGDQoDGDVSROtWLFDVILVFDLVFRQWUROHGHVDOiULRVHSUHoRVEORTXHLR
DRDFHVVRDFRQWDVEDQFiULDVGHVYDORUL]DomRFDPELDOFRQWUROHGHFDSLWDOOLPLWDomRjVLPSRUWDo}HV
LQWHUYHQo}HVjVFRQFHVV}HVQRVHWRUHOpWULFRGHQWUHRXWUDVPHGLGDV

1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDQmRWHPFRQWUROHVREUHTXDLVPHGLGDVRXSROtWLFDVRJRYHUQREUDVLOHLUR
SRGHUi DGRWDU QR IXWXUR 2V QHJyFLRV D VLWXDomR ILQDQFHLUD R UHVXOWDGR GDV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLDEHPFRPRVXDVSHUVSHFWLYDVIXWXUDVSRGHUmRVHUDIHWDGRVGHPDQHLUDVLJQLILFDWLYDSRU
PRGLILFDo}HVUHOHYDQWHVQDVSROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRXLQIOXDPHPIDWRUHVWDLVFRPR

• SROtWLFDPRQHWiULD
• SROtWLFDILVFDO
• SROtWLFDFDPELDO
• HVWDELOLGDGHVRFLDOHSROtWLFD
• DXPHQWRQDWD[DGHGHVHPSUHJR
• H[SDQVmRRXFRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
• FRQWUROHVFDPELDLVHUHVWULo}HVDUHPHVVDVSDUDRH[WHULRU
• IOXWXDo}HVFDPELDLVUHOHYDQWHV
• DOWHUDo}HVQRUHJLPHILVFDOHWULEXWiULR
• OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV
• WD[DVGHMXURV
• LQIODomR
• PRGLILFDomRQRVFULWpULRVGHGHILQLomRGHSUHoRVHWDULIDVSUDWLFDGRV
• UDFLRQDPHQWRGHHQHUJLDH
• RXWURV DFRQWHFLPHQWRV SROtWLFRV GLSORPiWLFRV VRFLDLV H HFRQ{PLFRV TXH YHQKDP D RFRUUHU QR
%UDVLORXTXHRDIHWHP

$DGRomRSRUSDUWHGRJRYHUQREUDVLOHLURGHSROtWLFDVRXQRUPDVTXHYHQKDPDDIHWDUHVVHVRXRXWURV
IDWRUHVQRIXWXURSRGHFRQWULEXLUSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLOHSDUDDXPHQWDUDYRODWLOLGDGH
GRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLUR$RFRUUrQFLDGHTXDOTXHUGHVVHVHYHQWRVSRGHWHUXP
HIHLWRDGYHUVRSDUDRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

Qualquer degradação da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar negativamente
o preço das ações de emissão da Companhia.
$&RPSDQKLDSRGHVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDSHODSHUFHSomRGRVLQYHVWLGRUHVTXDQWRDRVULVFRV
UHODFLRQDGRVjFODVVLILFDomRGHFUpGLWRGDGtYLGDVREHUDQDGR%UDVLO$VDJrQFLDVGHFODVVLILFDomR
DYDOLDPUHJXODUPHQWHR%UDVLOHVXDVFODVVLILFDo}HVVREHUDQDVTXHVHEDVHLDPHPXPDVpULHGH
IDWRUHV LQFOXLQGR WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV FRQGLo}HV ILVFDLV H RUoDPHQWiULDV PpWULFDV GH
FiOFXORVGHGtYLGDHDSHUVSHFWLYDGHPXGDQoDVHPTXDOTXHUGHVVHVIDWRUHV

(PVHWHPEURGHD6WDQGDUG 3RRU¶VLQLFLRXDUHYLVmRGDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR
%UDVLOUHEDL[DQGRDSDUDXPJUDXDEDL[RGRGHQRPLQDGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRHGHVGHHQWmRR
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%UDVLOYHPVRIUHQGRVXFHVVLYRVFRUWHVHPVXDQRWDSHODVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDVGHFODVVLILFDomR
GHULVFRQRPXQGR$SyVRUHEDL[DPHQWRIHLWRHPGHVHWHPEURGHD6WDQGDUG 3RRU¶V
UHGX]LXQRYDPHQWHDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRGR%UDVLOGH%%SDUD%%HPDLVUHFHQWHPHQWHHP
GHMDQHLURGHUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOGH%%SDUD%%FRP
SHUVSHFWLYDHVWiYHOFLWDQGRRDWUDVRQDDSURYDomRGHPHGLGDVILVFDLVTXHUHHTXLOLEUHPDVFRQWDV
S~EOLFDV(PIHYHUHLURGHD0RRG\¶VUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRGR%UDVLOSDUDXPJUDX
DEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRSDUD%DFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDDOWHUDGDHPDEULOGH
SDUD XPD SHUVSHFWLYD HVWiYHO (P IHYHUHLUR GH  D )LWFK UHEDL[RX D QRWD GH ULVFR GH FUpGLWR
VREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%QHJDWLYRQRWDHVVDTXHIRLUHDILUPDGDHPDJRVWRGHFRPXPD
SHUVSHFWLYDHVWiYHOFLWDQGRDVIUDTXH]DVHVWUXWXUDLVQDVILQDQoDVS~EOLFDVDOWRHQGLYLGDPHQWRGR
JRYHUQRIUDFDVSHUVSHFWLYDVGHFUHVFLPHQWRDPELHQWHSROtWLFRHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjFRUUXSomR

$)LWFKWDPEpPUHEDL[RXRUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%FRPSHUVSHFWLYDQHJDWLYD
HPPDLRGHFLWDQGRDGHWHULRUDomRGRVFHQiULRVHFRQ{PLFRHILVFDOEUDVLOHLURHGHULVFRVGH
SLRUD SDUD DPEDV GLPHQV}HV GLDQWH GD UHQRYDGD LQFHUWH]D SROtWLFD DOpP GDV LQFHUWH]DV VREUHD
GXUDomRHLQWHQVLGDGHGDSDQGHPLDGH&29,'

$FODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQDGR%UDVLODWXDOPHQWHpDYDOLDGDDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWR
SHODV WUrV SULQFLSDLV DJrQFLDV GH UDWLQJ DFLPD PHQFLRQDGDV &RQVHTXHQWHPHQWH RV SUHoRV GRV
WtWXORV HPLWLGRV SRU HPSUHVDV EUDVLOHLUDV IRUDP DIHWDGRV QHJDWLYDPHQWH $ FRQWLQXDomR RX R
DJUDYDPHQWRGDDWXDOUHFHVVmREUDVLOHLUDHDFRQWtQXDLQFHUWH]DSROtWLFDHQWUHRXWURVIDWRUHVSRGHP
OHYDUDQRYRVUHEDL[DPHQWRV4XDOTXHUQRYDGHJUDGDomRGDVFODVVLILFDo}HVGHFUpGLWRVREHUDQRGR
%UDVLO SRGHULD DXPHQWDU D SHUFHSomR GH ULVFR GRV LQYHVWLGRUHV H FRPR UHVXOWDGR DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRSUHoRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o 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.

6XUWRVGHGRHQoDVTXHDIHWDPRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVFRPRRDWXDOFRURQDYtUXV &29,'
 R=LNDR(ERODDJULSHDYLiULDDIHEUHDIWRVDDJULSHVXtQDD6tQGURPH5HVSLUDWyULDQR2ULHQWH
0pGLRRX0(56HD6tQGURPH5HVSLUDWyULD$JXGD*UDYHRX6$56SRGHPWHUXPLPSDFWRDGYHUVR
UHOHYDQWHQRPHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDOQDVLQG~VWULDVPXQGLDLVQDHFRQRPLDPXQGLDOHEUDVLOHLUD
QRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHQDVDo}HVGHVXDHPLVVmR

(PGHPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GHGHFUHWRX D SDQGHPLD GHFRUUHQWH GD
&29,'FDEHQGRDRVVHXVSDtVHVPHPEURVHVWDEHOHFHUHPDVPHOKRUHVSUiWLFDVSDUDDVDo}HV
SUHYHQWLYDVHGHWUDWDPHQWRDRVLQIHFWDGRV&RPRFRQVHTXrQFLDRVXUWRGD&29,'UHVXOWRXHP
PHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLPSRVWDVSHORVJRYHUQRVGHGLYHUVRVSDtVHV
HPIDFHGDDPSODHFRUUHQWHGLVVHPLQDomRGRYtUXVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHORFNGRZQDRUHGRUGR
PXQGR &RPR FRQVHTXrQFLD GH WDLV PHGLGDV RV SDtVHV LPSXVHUDP UHVWULo}HV jV YLDJHQV H
WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH ORFDLV GH WUDEDOKR LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH
VXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGHFRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR
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'HVFULomR'RV)DWRUHVGH5LVFR

R TXH SRGH UHVXOWDU QD YRODWLOLGDGH QR SUHoR GH PDWpULDVSULPDV H RXWURV LQVXPRV IDWRUHV TXH
FRQMXQWDPHQWHSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDHFRQRPLDJOREDOHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

$LQGDFDEHGHVWDFDUTXHTXDOTXHUVXUWRGHGRHQoDTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVFRPR
D &29,' SRGH WHU LPSDFWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV PHUFDGRV SULQFLSDOPHQWH QR PHUFDGR
DFLRQiULR3RUFRQVHJXLQWHDDGRomRGDVPHGLGDVGHVFULWDVDFLPDDOLDGDVjVLQFHUWH]DVSURYRFDGDV
SHORVXUWRGR&29,'SURYRFDUDPXPLPSDFWRDGYHUVRQDHFRQRPLDHQRPHUFDGRGHFDSLWDLV
JOREDOLQFOXLQGRQR%UDVLOLQFOXVLYHFDXVDQGRRLWRSDUDOLVDo}HV circuit-breakers GDVQHJRFLDo}HV
QD%GXUDQWHRPrVGHPDUoRGH$VDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHPDSUHVHQWDU
XPDPDLRUYRODWLOLGDGHLPSDFWDQGRRVVHXVLQYHVWLGRUHVGHPDQHLUDQHJDWLYD

4XDOTXHU PXGDQoD PDWHULDO QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV RX QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD FRPR UHVXOWDGR
GHVVHV HYHQWRV PXQGLDLV SRGH GLPLQXLU R LQWHUHVVH GH LQYHVWLGRUHV QDFLRQDLV H HVWUDQJHLURV HP
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRRVYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmRR
TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH R SUHoR GH PHUFDGR GH WDLV YDORUHV PRELOLiULRV H WDPEpP SRGH
GLILFXOWDURDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHILQDQFLDPHQWRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDQRIXWXUR
HPWHUPRVDFHLWiYHLV
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'HVFULomR'RV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR

'HVFULomRGRV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR

$OpPGRVIDWRUHVGHULVFRLQGLFDGRVQRLWHP³±)DWRUHVGH5LVFR´D&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDD
GLYHUVRVULVFRVGHPHUFDGR2VULVFRVGHPHUFDGRPDLVVLJQLILFDWLYRVVmR L ULVFRGHFUpGLWR LL ULVFR
GHOLTXLGH] LLL ULVFRGHWD[DGHMXURVH LY ULVFRFDPELDO

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH DWXDOPHQWH SRGHP DIHWiOD DGYHUVDPHQWH GH PRGR TXH ULVFRV
DGLFLRQDLVTXHD&RPSDQKLDQmRFRQKHFHDWXDOPHQWHRXTXHFRQVLGHUDLUUHOHYDQWHVQHVWHPRPHQWR
WDPEpPSRGHPYLUDDIHWiOR
L5LVFRGH&UpGLWR

1RVVRULVFRGHFUpGLWRGHFRUUHSULQFLSDOPHQWHGDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUHUSHUGDVSRULQDGLPSOrQFLD
QRFRQWDVDUHFHEHU$VQRVVDVWUDQVDo}HVGHYHQGDVVmRHIHWXDGDVSDUDXPJUDQGHQ~PHURGH
FOLHQWHV H TXDVH QD VXD WRWDOLGDGH SRU FDUW}HV GH FUpGLWR GpELWR H HP HVSpFLH VHQGR RULVFR GH
FUpGLWR PLQLPL]DGR $V YHQGDV RQOLQH VmR HIHWXDGDV QR VLWH GD HPSUHVD SRU PHLR GH FDUWmR GH
FUpGLWR H EROHWR EDQFiULR HP TXH D YHQGD VRPHQWH p FRQFUHWL]DGD DSyV D FRPSURYDomR GD
OLTXLGDomR2*UXSRSRVVXLFRQFHQWUDomRGHYHQGDVHPIUDQTXHDGRVTXHFRUUHVSRQGHPD
GDVYHQGDVHPHPHHP$VYHQGDVSDUDIUDQTXHDGRVVmRVXSRUWDGDV
SRU PHLR GH FRQWUDWRV SHGLGRV GH FRPSUD H RXWURV LQVWUXPHQWRV OHJDLV TXH YHQKDP D VHU
QHFHVViULRV H GHVWD IRUPD H[LVWH XPD SURWHomR VREUH DV RSHUDo}HV TXH SRGHP DWp JHUDU
LQFRUSRUDomRGDVRSHUDo}HVGRIUDQTXHDGR2*UXSRDGRWDFULWpULRIRUPDOSDUDDFHLWHHFRQWUDWDomR
GH IUDQTXHDGRV GRV TXDLV VmR H[LJLGDV DYDOLDo}HV ULJRURVDV GDV FRQGLo}HV VyFLR HFRQ{PLFDV
FDSDFLGDGHGHJHVWmRGRQHJyFLRHSRWHQFLDOGHDWHQGLPHQWRDPDUFDYLVDQGRSUHYHQLUSHUGDVSRU
LQDGLPSOrQFLDHTXHFRPSURPHWDRQHJyFLR

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDQRVVRVVDOGRVGHFRQWDVDUHFHEHU

3HUtRGRGHVHLV
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

PHVHVILQGRHP


 
Em R$ mil
&RQWDVD5HFHEHU
2SHUDGRUDV GH FDUWmR GH
FUpGLWR









)UDQTXHDGRV









7RWDO










LL5LVFRGH/LTXLGH]

2ULVFRGHOLTXLGH]FRQVLVWHQDHYHQWXDOLGDGHGHQmRGLVSRUPRVGHUHFXUVRVILQDQFHLURVVXILFLHQWHV
SDUD KRQUDUPRV QRVVDV REULJDo}HV HP IXQomR GRV GLIHUHQWHV SUD]RV GH UHDOL]DomROLTXLGDomR GH
QRVVRVGLUHLWRVHREULJDo}HV

-85B63Y
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'HVFULomR'RV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR

2SUD]RPpGLRGHSDJDPHQWRDRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVpGHGLDVHGHQRVVRVFUHGRUHVVDOGR
GH HPSUpVWLPR ± p GH DWp  GRLV  DQRV SRU VH WUDWDU GH HPSUpVWLPRV GH FDSLWDO GH JLUR ± FRQWD
JDUDQWLGD$WDEHODDVHJXLUGHPRQVWUDRVDOGRGHVVHVSDVVLYRV

3HUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHP







'HVFULomR
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRV
H
ILQDQFLDPHQWRV
6DOGRV FRP DOXJXpLV D
SDJDU
$UUHQGDPHQWRV
'LYLGHQGRV

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP




(em R$ mil)
















































3DUWHVUHODFLRQDGDV


LLL5LVFRGHWD[DGHMXURV

2ULVFRGHWD[DGHMXURVHPFRQMXQWRFRPRULVFRFDPELDOGHVFULWRDEDL[RVmRPHGLGRVSHODIOXWXDomR
GRYDORUMXVWRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVGHXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLURHPUD]mRGDVRVFLODo}HVQRV
SUHoRVGHPHUFDGR

(VWDPRVH[SRVWRVDRULVFRGHPXGDQoDVQDVWD[DVGHMXURVRULXQGRGDSRVVLELOLGDGHGHLQFRUUHUPRV
HPSHUGDVGHFRUUHQWHVGHIOXWXDo}HVQDVWD[DVGHMXURVTXHRFDVLRQHPRDXPHQWRQDVGHVSHVDV
ILQDQFHLUDV UHODWLYDV D HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV FDSWDGRV QR PHUFDGR R TXH LPSDFWDULD
QHJDWLYDPHQWHRUHWRUQRVREUHQRVVRVDWLYRV6HJXHDEDL[RDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHFDOFXODGDFRP
EDVHQDH[SRVLomRGRVVDOGRVFRQWiEHLVHPGHMXQKRGH

;ĞŵZΨŵŝůͿ

ĞŶĄƌŝŽ/

ĞŶĄƌŝŽ//

ĞŶĄƌŝŽ///

ZŝƐĐŽĚŽ'ƌƵƉŽ

WƌŽǀĄǀĞů

WŽƐƐşǀĞůнϮϱй

WŽƐƐşǀĞůнϱϬй



;ĞŵZΨŵŝůͿ

&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ĞǆƉŽƐƚŽƐăǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽ
/

ϯϬ͘ϮϮϱ

ϯϬ͘ϮϮϱ

ϯϬ͘ϮϮϱ

sĂůŽƌũƵƐƚŽƉƌŽũĞƚĂĚŽ

ϯϬ͘ϮϮϱ

ϯϬ͘ϮϴϬ

ϯϬ͘ϯϯϰ

/ŵƉĂĐƚŽĚĂsĂƌŝĂĕĆŽ
ĚŽ/

Ͳ

ϱϱ

ϭϬϵ

ϯ͕Ϭй

ϯ͕ϴй

ϰ͕ϱй

dĂǆĂĚŽ/
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'HVFULomR'RV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR

LY5LVFRFDPELDO
2ULVFRFDPELDOpRULVFRGHTXHRYDORUGHPHUFDGRGHIOX[RVGHFDL[DIXWXURVGHXPLQVWUXPHQWR
ILQDQFHLURTXHRFDVLRQHSHUGDVGHYLGRjYRODWLOLGDGHQDVWD[DVGHFkPELR1RVVDH[SRVLomRDRULVFR
FDPELDO VH Gi HP UD]mR GDV RSHUDo}HV GH LPSRUWDomR GH PHUFDGRULDV SDUD UHYHQGD OLTXLGDGDV
GHSRLV GD DVVLQDWXUD GRV FRQWUDWRV H SRUWDQWR VXMHLWDV D SHUGDV GHFRUUHQWHV GDV YDULDo}HV QDV
WD[DVGHFkPELR$DQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHUHDOL]DGDQRTXHVHUHIHUHDRULVFRFDPELDOFRQVLGHUD
TXHSDUDDVRSHUDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDUHODFLRQDGDVDRQRVVRFLFORRSHUDFLRQDOXVXDOPHQWH
QHJRFLDPRVFRPQRVVRVIRUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURVGHPRGRDSDJDU QRYHQWDSRUFHQWR GR
YROXPHGDVPHUFDGRULDVLPSRUWDGDVDQWHVGHVHXHPEDUTXHH GH]SRUFHQWR HPDWp GH] 
GLDV DSyV VHX UHFHELPHQWR QmR FRQWUDWDQGR LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURVFRPILQDOLGDGHGHSURWHomR
SDWULPRQLDO KHGJH  SDUD JHUHQFLDU R ULVFR FDPELDO TXDQWR D HVVH PRQWDQWH UHPDQHVFHQWH
&RQVLGHUDQGR TXH HP  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD FRQWDV GH IRUQHFHGRUHV
HVWUDQJHLURV D DQiOLVH GH VHQVLELOLGDGH FDOFXODGD FRP EDVH QD H[SRVLomR GH VDOGRV FRQWiEHLV H
YDULDo}HVFDPELDLVQmRpDSUHVHQWDGDQHVWHLWHP

-85B63Y
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV1mR6LJLORVRV(5HOHYDQWHV



3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV

1yV H QRVVDV FRQWURODGDV ILJXUDPRV FRPR SDUWHV HP SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV H SURFHVVRV
MXGLFLDLVGHQDWXUH]DFtYHOWUDEDOKLVWDHWULEXWiULDGHFRUUHQWHVGRFXUVRQRUPDOGHQRVVDVDWLYLGDGHV

(PGHMXQKRGHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUiYDPRVFRPRSDUWHQRSRORDWLYRRXSDVVLYR
HPSURFHVVRVTXHUHSUHVHQWDPXPYDORUHQYROYLGRDSUR[LPDGRGH5

(P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV FRQVWLWXtUDP REVHUYDGDV DV UHJUDV
FRQWiEHLVDSOLFiYHLVSURYLVmRQRPRQWDQWHGH5PLOSDUDTXHVW}HVWUDEDOKLVWDVWULEXWiULDVH
FtYHLV TXH HQYROYDP D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV H SDUD DV TXDLV DV FKDQFHV GH SHUGD VmR
SURYiYHLV2FiOFXORGRVYDORUHVDVHUHPSURYLVLRQDGRVUHIOHWHDPHOKRUH[SHFWDWLYDGHSHUGDGDV
Do}HV MXGLFLDLV DSXUDGD SHORV DGYRJDGRV UHVSRQViYHLV SHOD FRQGXomRJHUHQFLDPHQWR GRV
SURFHVVRV

2SURFHVVRGHVFULWRDEDL[RQHVWHLWHPIRLVHOHFLRQDGRFRQVLGHUDQGRVXDFDSDFLGDGHGHUHSUHVHQWDU
LPSDFWRVLJQLILFDWLYRDRQRVVRSDWULP{QLRjQRVVDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDRXDRVQRVVRVQHJyFLRV
)RUDPFRQVLGHUDGRVQDVHOHomRGHSURFHVVRVUHOHYDQWHVDOpPGHSURFHVVRVFRPYDORUHQYROYLGR
VXSHULRU D 5 SURFHVVRV MXGLFLDLV RX DGPLQLVWUDWLYRV TXH SRVVDP UHSUHVHQWDU XP
LPSDFWR VLJQLILFDWLYR HP QRVVD LPDJHP RX UHSXWDomR RX DLQGD TXH SRVVDP GH DOJXPD IRUPD
LQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRLQYHVWLGRUHPLQYHVWLUHPYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmR

&RQWLQJrQFLD7ULEXWiULD

(PGHMXQKRGHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUiYDPRVFRPRSDUWHVWDQWRQRSRORDWLYR
TXDQWR QR SDVVLYR HP  SURFHVVRV WULEXWiULRV RV TXDLV WRWDOL]DP R YDORU HQYROYLGR GH
DSUR[LPDGDPHQWH5

'HVWDFDPRV DEDL[R D SULQFLSDO FRQWLQJrQFLD WULEXWiULD TXH QyV H QRVVDV FRQWURODGDV H QRVVDV
FRQWURODGDVHPFRQMXQWRVRPRVSDUWH

3URFHVVRQ
D-Xt]R

7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH6mR3DXOR±7-63

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLDMXGLFLDO

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR7UDFN )LHOG)UDQFKLVLQJ/WGD
3ROR3DVVLYR'LUHWRUGH5HQGDV0RELOLiULDVGD3UHIHLWXUDGR0XQLFtSLRGH
6mR3DXOR

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV

5  ± YDORU WRWDO KLVWyULFR GHSRVLWDGR MXGLFLDOPHQWH DWp

HQYROYLGRV

FXMDSURYLVmRHPYDORUDWXDOL]DGRpGH5
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV1mR6LJLORVRV(5HOHYDQWHV

3URFHVVRQ
I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH0DQGDGRGH6HJXUDQoDLPSHWUDGRFRPRREMHWLYRGHDIDVWDU
D LQFLGrQFLD GR ,66 VREUH D DWLYLGDGH GH IUDQTXLD GLDQWH GD
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH GR LWHP  GD /LVWD GH 6HUYLoRV GD /HL
&RPSOHPHQWDUQHGRLWHPGD/HL0XQLFLSDOQ
$ &RPSDQKLD HIHWXD R GHSyVLWR MXGLFLDO PHQVDO GR YDORU GH ,66 TXH
VXSRVWDPHQWH VHULD GHYLGD VREUH D VXD DWLYLGDGH GH IUDQTXLD (P
 IRL SURIHULGD VHQWHQoD TXH MXOJRX R SURFHVVR H[WLQWR VHP
UHVROXomR GR PpULWR SRU VXSRVWD LQWHPSHVWLYLGDGH SDUD LPSHWUDomR GR
0DQGDGR GH 6HJXUDQoD (P IDFH GHVVD GHFLVmR D &RPSDQKLD RS{V
(PEDUJRV GH 'HFODUDomR TXH UHVWDUDP UHMHLWDGRV (P  D
&RPSDQKLD LQWHUS{V 5HFXUVR GH $SHODomR (P DFyUGmR SURIHULGR HP
R7-63GHXLQWHJUDOSURYLPHQWRDRUHFXUVRGD&RPSDQKLD
&RQWUD HVVD GHFLVmR D )D]HQGD 0XQLFLSDO LQWHUS{V 5HFXUVR (VSHFLDO
EHP FRPR 5HFXUVR ([WUDRUGLQiULR (P  IRL SURIHULGD GHFLVmR
GHWHUPLQDQGR R VREUHVWDPHQWR GR 5HFXUVR ([WUDRUGLQiULR DWp R
MXOJDPHQWRSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOGHSURFHVVRFRPUHSHUFXVVmR
JHUDOUHFRQKHFLGDVREUHRWHPD± LQ FRQVWLWXFLRQDOLGDGHGDLQFLGrQFLDGH
,66 VREUH DV DWLYLGDGHV GH IUDQTXLD (P  IRL SXEOLFDGD
GHFLVmRLQDGPLWLQGRR5HFXUVR(VSHFLDOGR0XQLFtSLRGH6mR3DXORFRP
IXQGDPHQWR QRDUW9 GR&3&&RQWUDHVVD GHFLVmRD)D]HQGD
0XQLFLSDO DSUHVHQWRX $JUDYR HP 5HFXUVR (VSHFLDO (P  R
6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOHPVHGHGHUHSHUFXVVmRJHUDOIL[RXDWHVH
GHTXHpFRQVWLWXFLRQDODLQFLGrQFLDGH,66VREUHFRQWUDWRVGHIUDQTXLDV
$WXDOPHQWHDJXDUGDVHDSUHVHQWDomRGHFRQWUDPLQXWDGHDJUDYRLQWHUQR
SHOD&RPSDQKLD

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD

&DVR D &RPSDQKLD QmR REWHQKD r[LWR QD GLVFXVVmR RV YDORUHV

GRSURFHVVR

GHSRVLWDGRV MXGLFLDOPHQWH VHUmR FRQYHUWLGRV HP UHQGD D IDYRU GD
)D]HQGD0XQLFLSDOGH6mR3DXOR1mRKDYHUiLPSDFWRQRUHVXOWDGRWHQGR
HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD FRQVWLWXLX SURYLVmR LQWHJUDO SDUD HVWH
SURFHVVR


±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP


(PGHMXQKRGHRYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRSDUDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHUDGHDSUR[LPDGDPHQWH5
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV1mR6LJLORVRV&XMDV3DUWHV&RQWUiULDV6HMDP 
$GPLQLVWUDGRUHV([DGPLQLVWUDGRUHV&RQWURODGRUHV([FRQWURODGRUHVRX,QYHVWLGRUHV

  3URFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV FXMDV SDUWHV
FRQWUiULDV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV H[
FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmR
VLJLORVRVHPTXHD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVVHMDPSDUWHVHFXMDVSDUWHVFRQWUiULDVVHMDP
VHXV DGPLQLVWUDGRUHV RX H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV RX H[FRQWURODGRUHV RX VHXV
LQYHVWLGRUHVRXGHVXDVFRQWURODGDV


±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQDGDWDGHDSUHVHQWDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmR
KDYLD SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV QRV TXDLV D &RPSDQKLD RX
FRQWURODGDV IRVVHP SDUWH WHQGR FRPR SDUWHV FRQWUiULDV DGPLQLVWUDGRUHV RX H[DGPLQLVWUDGRUHV
FRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDV
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3URFHVVRV6LJLORVRV5HOHYDQWHV

3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiSURFHVVRVUHOHYDQWHVTXHWUDPLWDPHPVHJUHGRGH
MXVWLoDHPTXHD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVILJXUHPFRPRSDUWH
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV5HSHWLWLYRVRX&RQH[RV1mR 
6LJLORVRV(5HOHYDQWHVHP&RQMXQWR
  3URFHVVRV -XGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV QmR
VLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR QyV H QRVVDV FRQWURODGDV QmR ILJXUDPRV FRPR SDUWHV HP SURFHVVRV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVEDVHDGRVHPIDWRVHFDXVDVMXUtGLFDV
VHPHOKDQWHVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR

3DUD GHILQLUPRV D VHOHomR GH SURFHVVRV UHOHYDQWHV D VHUHP HYHQWXDOPHQWH GLYXOJDGRV
FRQVLGHUDPRV DOpP GH SURFHVVRV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV FXMR YDORU HQYROYLGR IRVVH VXSHULRU D
5SURFHVVRVTXHGHIRUPDUHSHWLWLYDRXFRQH[DSXGHVVHPUHSUHVHQWDUXPLPSDFWR
VLJQLILFDWLYRHPQRVVDLPDJHPRXUHSXWDomRRXDLQGDTXHSXGHVVHPGHDOJXPDIRUPDLQIOXHQFLDUD
GHFLVmRGRLQYHVWLGRUHPLQYHVWLUHPYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmR1RHQWDQWRQHQKXPGRV
SURFHVVRVQRVTXDLVQyVRXQRVVDVFRQWURODGDVILJXUDPFRPRSDUWHVDWLQJLUDPWDLVFULWpULRV


±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP


1mRDSOLFiYHO



-85B63Y
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2XWUDV&RQWLQJrQFLDV5HOHYDQWHV

2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki RXWUDV FRQWLQJrQFLDV UHOHYDQWHV TXH QmR WHQKDP VLGR
GLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWDVHomR



-85B63Y
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5HJUDVGR3DtVGH2ULJHPHGR3DtVHP4XHRV9DORUHV0RELOLiULRV(VWmR
&XVWRGLDGRV



  5HJUDV GR SDtV GH RULJHP H GR SDtV HP TXH RV YDORUHV PRELOLiULRV HVWmR
FXVWRGLDGRV

D

UHVWULo}HVLPSRVWDVDRH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSROtWLFRVHHFRQ{PLFRV

1mRpDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHVRPRVHPLVVRUQDFLRQDOWHPRVVHGHQR%UDVLOHQRVVDVDo}HV
VmRFXVWRGLDGDVQHVWHSDtV

E
UHVWULo}HVjFLUFXODomRHWUDQVIHUrQFLDGRVYDORUHVPRELOLiULRV

1mRpDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHVRPRVHPLVVRUQDFLRQDOWHPRVVHGHQR%UDVLOHQRVVDVDo}HV
VmRFXVWRGLDGDVQHVWHSDtV

F
KLSyWHVHVGHFDQFHODPHQWRGHUHJLVWUREHPFRPRRVGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHYDORUHV
PRELOLiULRVQHVVDVLWXDomR

1mRpDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHVRPRVHPLVVRUQDFLRQDOWHPRVVHGHQR%UDVLOHQRVVDVDo}HV
VmRFXVWRGLDGDVQHVWHSDtV

G
KLSyWHVHVHPTXHRVWLWXODUHVGHYDORUHVPRELOLiULRVWHUmRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQD
VXEVFULomR GH Do}HV YDORUHV PRELOLiULRV ODVWUHDGRV HP Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVEHPFRPRGDVUHVSHFWLYDVFRQGLo}HVSDUDRH[HUFtFLRGHVVHGLUHLWR
RXGDVKLSyWHVHVHPTXHHVVHGLUHLWRQmRpJDUDQWLGRFDVRDSOLFiYHO

1mRpDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHVRPRVHPLVVRUQDFLRQDOWHPRVVHGHQR%UDVLOHQRVVDVDo}HV
VmRFXVWRGLDGDVQHVWHSDtV
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3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

D  3ROtWLFD)RUPDOL]DGDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

&RP R REMHWLYR GH HVWDEHOHFHU SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H UHVSRQVDELOLGDGHV D VHUHP REVHUYDGRV QR
SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV LQHUHQWHV jV QRVVDV DWLYLGDGHV DGRWDPRV XPD 3ROtWLFD GH
*HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV D TXDO IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD HP 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGHWHQGRVLGRDOWHUDGDHPGHVHWHPEURGH
 ³3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV´ 

$OpPGLVWRDGRWDPRVWDPEpPSROtWLFDVIRUPDLVFRPSOHPHQWDUHVGHVWLQDGDVDRJHUHQFLDPHQWRGH
QRVVRV ULVFRV WDLV FRPR &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV H $GPLQLVWUDomR GH &RQIOLWRV GH ,QWHUHVVHV H R 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RPLWr GH
$XGLWRULD

$V QRVVDV SROtWLFDV H RV UHJLPHQWRV LQWHUQRV GH QRVVRV yUJmRV H GHSDUWDPHQWRV SRGHP VHU
FRQVXOWDGRVHPQRVVRwebsite GHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVKWWSWIFRFRPEU

E  2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

2 REMHWLYR GH QRVVD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV p HVWDEHOHFHU SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H
UHVSRQVDELOLGDGHV D VHUHP REVHUYDGRV QR SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV LQHUHQWHV jV
DWLYLGDGHV GH QHJyFLR GD &RPSDQKLD GH IRUPD D LGHQWLILFDU H PRQLWRUDU RV ULVFRV UHODFLRQDGRV j
&RPSDQKLDRXVHXVHWRUGHDWXDomR

&RPLVVRWHPFRPRHVWUDWpJLDHVWDEHOHFHUGLUHWUL]HVFRQWUROHVSURFHGLPHQWRVHUHVSRQVDELOLGDGHV
UHODFLRQDGDVjLGHQWLILFDomRDYDOLDomRDQiOLVHWUDWDPHQWRHPRQLWRUDPHQWRGRVULVFRVTXHSRVVDP
DIHWDUD&RPSDQKLDQDEXVFDGRFXPSULPHQWRGHVHXVREMHWLYRV

L
5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

(VWDPRVFRPSURPHWLGRVFRPDGLQkPLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHWRGRVRVULVFRVGHVFULWRVQDV6Ho}HV
H  H  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD GH IRUPD D SUHVHUYDU H GHVHQYROYHU QRVVRV YDORUHV
DWLYRVUHSXWDomRFRPSHWLWLYLGDGHHSHUHQLGDGHGRVQHJyFLRV

(QWUHRVSULQFLSDLVULVFRVSDUDRVTXDLVEXVFDPRVSURWHomRHQFRQWUDPVHRVVHJXLQWHV


1HJyFLR HRX (VWUDWpJLFR VmR ULVFRV DVVRFLDGRV FRP DV GHFLV}HV HVWUDWpJLFDV GD
&RPSDQKLD SDUD DWLQJLU RV VHXV REMHWLYRV GH QHJyFLRV HRX GHFRUUHQWHV GD IDOWD GH
FDSDFLGDGH RX KDELOLGDGH EHP FRPR DTXHOHV UHODFLRQDGRV j FRQWLQXLGDGH GD
&RPSDQKLDjLQFHUWH]DGDVYDULiYHLVLQWUtQVHFDVDRQHJyFLRFRPRDSRVVLELOLGDGHGH
QmRLQDXJXUDUORMDVFRPVXFHVVRRXQmRFRQVHJXLUPDQWHURXDXPHQWDUDVYHQGDVGH
VHXV SURGXWRV QR FDQDO GH DWDFDGR DOpP GRV ULVFRV UHODFLRQDGRV j DWXDomR GD
FRQFRUUrQFLD H R ULVFR GH LPDJHP TXH SRGHP YLU D FDXVDU GDQRV j UHSXWDomR
FUHGLELOLGDGHRXPDUFDGD&RPSDQKLD
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3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV



2SHUDFLRQDO ULVFRV UHODFLRQDGRV j RSHUDomR GD &RPSDQKLD SURFHVVRV ORMDV
SUySULDIUDQTXLD  SHVVRDV H WHFQRORJLD  TXH DIHWDP D HILFLrQFLD RSHUDFLRQDO H
XWLOL]DomR HIHWLYD H HILFLHQWH GH UHFXUVRV TXH WRUQHP LPSUySULR R H[HUFtFLR GDV
DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD 3RGHP VH PDQLIHVWDU GH GLYHUVDV PDQHLUDV FRPR SRU
H[HPSOR DWRV IUDXGXOHQWRV LQWHUUXSomR GR QHJyFLR FRQGXWD LQFRUUHWD GH
FRODERUDGRUHV LQFDSDFLGDGH SURGX]LU HRX GLVWULEXLU VHXV SURGXWRV QDV FRQGLo}HV H
SUD]RV HVWDEHOHFLGRV UHVXOWDQGR HP SHUGDV ILQDQFHLUDV FRPHUFLDLV PXOWDV
ILVFDOL]DWyULDVHRXLPSDFWRVMXUtGLFRVHUHSXWDFLRQDLV



)LQDQFHLUR HVWi DVVRFLDGR j H[SRVLomR GDV RSHUDo}HV ILQDQFHLUDVFRQWiEHLV GD
&RPSDQKLD H FRQILDELOLGDGH GR EDODQoR SDWULPRQLDO 3RGH VH PDWHULDOL]DU HP
GHFRUUrQFLD GD QmR HIHWLYLGDGH QD DGPLQLVWUDomR GRV IOX[RV GH FDL[D YLVDQGR D
PD[LPL]DomR H D JHUDomR GH FDL[D RSHUDFLRQDO UHWRUQRV GDV WUDQVDo}HV ILQDQFHLUDV
FDSWDomRDSOLFDomR GH UHFXUVRV ILQDQFHLURV SRVVLELOLGDGH GH HPLVVmR GH UHODWyULRV
ILQDQFHLURVJHUHQFLDLVHILVFDLVLQFRPSOHWRVQmRH[DWRVRXLQWHPSHVWLYRVH[SRQGRD
&RPSDQKLDjPXOWDVHSHQDOLGDGHV



5HJXODWyULR HRX GH Compliance ULVFRV UHODFLRQDGRV DR FXPSULPHQWR GH QRUPDV H
OHJLVODomR FRQVLGHUDQGR OHLV DSOLFiYHLV DR VHWRU GH DWXDomR OHLV JHUDLV QDFLRQDLV H
LQWHUQDFLRQDLV DPELHQWDOWUDEDOKLVWDFtYHOHWULEXWiULRILVFDO DFRUGRVUHJXODPHQWRV
HVWDWXWRFyGLJRGHFRQGXWDHRXGHPDLVSROtWLFDVH



6RFLRDPELHQWDO ULVFR GH SHUGDV HP FRQVHTXrQFLD GH HIHLWRV QHJDWLYRV QR PHLR
DPELHQWH H QD VRFLHGDGH GHFRUUHQWHV GH LPSDFWR DPELHQWDO LPSDFWRV HP SRYRV H
FRPXQLGDGHV QDWLYDV H SURWHomR GD VD~GH KXPDQD GH SURSULHGDGHV FXOWXUDLV H GD
ELRGLYHUVLGDGH


LL 

,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVDGRWDGRSHOD&RPSDQKLDIRLHODERUDGRjOX]GRGLVSRVWRQR
³,62±3ULQFtSLRVH'LUHWUL]HVGD*HVWmRGH5LVFRV´
Processo de Avaliação:
$DYDOLDomRGHULVFRVpUHDOL]DGDGHDFRUGRFRP


LGHQWLILFDomR GRV IDWRUHV FDXVDV  GH ULVFRV H LPSOLFDo}HV QRV REMHWLYRV PHWDV H
UHVXOWDGRV SURMHWDGRV
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3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV



DQiOLVH GRV SULQFLSDLV ULVFRV VXVFHWtYHLV GH DIHWDU RV VHXV REMHWLYRV SRU PHLR GD
GHWHUPLQDomRGRJUDXGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGRVULVFRVFRQIRUPH
PDWUL]DEDL[R




SULRUL]DomR H GHILQLomR GR OLPLWH RX DSHWLWH  GH FDGD ULVFR TXH D &RPSDQKLD H VHXV
DFLRQLVWDV HVWmR GLVSRVWRV D FRUUHU QD EXVFD SHOR UHWRUQR H JHUDomR GH YDORU
FODVVLILFDQGR RV ULVFRV FRPR GH DFRUGR FRP D PDWUL] GH SULRUL]DomR GH ULVFRV H DV
GHILQLo}HVDEDL[R


D

5LVFR ,QDFHLWiYHO 5LVFRV VmR LQDFHLWiYHLV H GHPDQGDP DomR JHUHQFLDO SULRULWiULD
SDUDHOLPLQDUDFRPSRQHQWHGHULVFRRXUHGX]LUVXDVHYHULGDGHHRXIUHTXrQFLD
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3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

E

5LVFR,QHVSHUDGR5LVFRVLQHVSHUDGRVFRPDOWRLPSDFWRHEDL[DIUHTXrQFLD5LVFRV
GHYHPVHUTXDQWLILFDGRVHPRQLWRUDGRVUHJXODUPHQWHSDUDGLUHFLRQDUFRQWLQXDPHQWH
DVHVWUDWpJLDVGHPLWLJDomRHRXSODQRVGHFRQWLQJrQFLD2REMHWLYRpHVWDUSUHSDUDGR
FDVRRHYHQWRYHQKDDDFRQWHFHU

F

5LVFR3URYiYHO5LVFRVGHPHQRUFULWLFLGDGHGHYLGRDRPHQRUQtYHOGHLPSDFWR QR
YDORUGRQHJyFLR±)RFRGHYHVHURGHGHILQLUQtYHLVDFHLWiYHLVGHSHUGDSRUHYHQWRV
HOLPLWHVGHFRPSHWrQFLDTXHHYLWHPTXHRQtYHOGHLPSDFWRVXEDDRORQJRGRWHPSR
7UDWDPHQWR VXMHLWR j YLDELOLGDGH GH FRQWUDWDomR GH VHJXURV FRPR UHVSRVWD D HVWHV
ULVFRVH

G

5LVFR$FHLWiYHO5LVFRVGHEDL[RLPSDFWRHIUHTXrQFLDQmRKDYHQGRQHFHVVLGDGHGH
PRQLWRUDPHQWRFRQWtQXR

Tratamento:
$SyV D DYDOLDomR H GHYLGD FODVVLILFDomR RV ULVFRV GHYHP VHU WUDWDGRV SRU PHLR GH LQLFLDWLYDV
GHILQLGDVHLPSODQWDGDVSHOD'LUHWRULDFRPDX[tOLRGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVFRPSOLDQFHHULVFRV
FRUSRUDWLYRV GD &RPSDQKLD GH IRUPD D DGHTXDU D H[SRVLomR GD &RPSDQKLD DRV OLPLWHV GR ULVFR
DSURYDGR

$VIHUUDPHQWDVXWLOL]DGDVQRSURFHVVRGHWUDWDPHQWRGRVULVFRVGHYHPREMHWLYDUVXD D HOLPLQDomR
E PLWLJDomRRX F WUDQVIHUrQFLDjWHUFHLURV
Comunicação e Consulta
$ FRPXQLFDomR H D FRQVXOWD HQWUH RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD VREUH ULVFRV H VHX
JHUHQFLDPHQWR GHYH RFRUUHU GH IRUPD FRQWtQXD YLVDQGR R FRPSDUWLOKDPHQWR GH LQIRUPDo}HV H
PHOKRULDVQRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWR

2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHYHVHUREVHUYDGRHPWRGRVRVSURFHVVRVGHWRPDGDGH
GHFLVmRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRDVGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWRHDJHVWmR
GHSURMHWRVGHVGHRPRPHQWRHPTXHVmRFULDGRVHDRORQJRGHWRGRRVHXGHVHQYROYLPHQWR
Monitoramento
$SDUWLUGDLGHQWLILFDomRGRVULVFRVHVWHVGHYHUmRVHUPRQLWRUDGRVGHIRUPDFRQWtQXDGHDFRUGRFRP
DGLYLVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHVGHVFULWDQRLWHP LLL DEDL[R

LLL  (VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

1RVVRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpUHDOL]DGRSRUXPDHVWUXWXUDIRUPDGDSRUGLIHUHQWHVyUJmRVFRP
DVVHJXLQWHVFRPSHWrQFLDV
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Conselho de Administração
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSRU


DSURYDU DV SROtWLFDV GLUHWUL]HV PDWUL]PRGHODJHP GH ULVFR OLPLWHV GH H[SRVLomR H
LPSDFWRVFRQIRUPHDSUHVHQWDGRSHOD'LUHWRULDHUHFRPHQGDGRSHOR&RPLWrGH$XGLWRULD



IRUQHFHUj'LUHWRULDTXDQGRQHFHVViULRVXDSHUFHSomRGRJUDXGHH[SRVLomRDULVFRV
TXH D &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD YLVmR GR DFLRQLVWD  H LQIOXHQFLDU QD SULRUL]DomR GRV
ULVFRVDVHUHPWUDWDGRV



DYDOLDUTXDQGRQHFHVViULRPXGDQoDVQRVOLPLWHVGHH[SRVLomRGHULVFRVTXHWHQKDP
VLGRDSURYDGRVSHOD'LUHWRULDH



DYDOLDU SRU PHLR GR &RPLWr GH $XGLWRULD (VWDWXWiULR D DGHTXDomR GD HVWUXWXUD
RSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVDQXDOPHQWH


Diretoria
$'LUHWRULDpUHVSRQViYHOSRU


GHVHQKDU DV GLUHWUL]HV PDWUL]PRGHODJHP GH ULVFR GHWHUPLQDQGR RV OLPLWHV GH
H[SRVLomRLPSDFWRVHDWROHUkQFLDGHH[SRVLomRDRVULVFRV



GHILQLUDHVWUXWXUDSDUDRVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHQWURGD&RPSDQKLD



GHILQLUHPFRQMXQWRFRPDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVcomplianceHULVFRVFRUSRUDWLYRV
RVSODQRVGHDomRSDUDPLWLJDomRGRVULVFRV



VXSHUYLVLRQDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGHULVFRVHPRQLWRUDUDHYROXomRGDH[SRVLomR
DRVULVFRVHRVVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRH



GLVVHPLQDUDFXOWXUDGDJHVWmRGHULVFRHPWRGD&RPSDQKLD


Comitê de Auditoria Estatutário
2&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRpUHVSRQViYHOSRU


RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRRXGHVWLWXLomRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLD



DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV



 DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVcompliance
HULVFRVFRUSRUDWLYRVGD&RPSDQKLD



DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD



DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVH



SRVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR GHVFXPSULPHQWR GH
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRV
LQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGRSUHVWDGRUH
GDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR
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3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

Gestores das áreas de negócio e responsáveis diretos pelos processos
2V JHVWRUHV GDV iUHDV GH QHJyFLR H UHVSRQViYHLV GLUHWRV SHORV SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH
ULVFRVFRPUHSRUWHSDUDD'LUHWRULDVmRUHVSRQViYHLVSRU


LGHQWLILFDUHJHUHQFLDURVULVFRVGDVUHVSHFWLYDViUHDVGHQHJyFLRHSURFHVVRVGHDFRUGR
FRPRVOLPLWHVGHULVFRV



 FRPXQLFDU WHPSHVWLYDPHQWH j iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV FRPSOLDQFH H ULVFRV
FRUSRUDWLYRVGD&RPSDQKLDRVHYHQWRVGHULVFRDSUHVHQWDUHPWHQGrQFLDGHRFRUUrQFLD
HRXHYHQWXDOH[WUDSRODomRGRVOLPLWHVGHULVFRH



LPSOHPHQWDUHDFRPSDQKDURVSODQRVGHDomRSDUDPLWLJDomRGHULVFRVHDFRPSDQKDU
DVDo}HVFRUUHWLYDVQDVUHVSHFWLYDViUHDVHSURFHVVRV


Área de Controles Internos, Compliance e Riscos Corporativos da Companhia

$iUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVcomplianceHULVFRVFRUSRUDWLYRVGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRU


DGPLQLVWUDURVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR


IRUQHFHUDSRLRPHWRGROyJLFRDRVGHSDUWDPHQWRVRSHUDFLRQDLVHIXQFLRQDLVGD&RPSDQKLDSRUPHLR
GHIHUUDPHQWDVHVHUYLoRVVREGHPDQGD



IRUQHFHULQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHPGHULVFRV



DSUHVHQWDU SHUFHSomR TXDQWR j H[SRVLomR DR ULVFR PDJQLWXGH GH LPSDFWR H SUREDELOLGDGH GH
RFRUUrQFLD VHSRVVtYHOSDXWDGDWDPEpPHPLQGLFDGRUHVGHPHUFDGR



SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVHVXJHULUDYDOLDULPSODQWDUHPRQLWRUDUDVDo}HVFRPR
REMHWLYRGHUHGX]LUDH[SRVLomRDRULVFR



VXSHUYLVLRQDU R SURFHVVR GH DYDOLDomR GH 5LVFRV HP FRQMXQWR FRP D 'LUHWRULD H DVVHJXUDU
PRQLWRUDPHQWR FRQVWDQWH GH 5LVFRV GH IRQWHV H[WHUQDV FRP YLVmR SURVSHFWLYD VREUH RV 5LVFRV
HPHUJHQWHV



DFRPSDQKDU D 'LUHWRULD QD LPSODQWDomR GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV SRU PHLR GD
GLVVHPLQDomRGHIHUUDPHQWDVHERDVSUiWLFDV



DYDOLDU RV ULVFRV DVVRFLDGRV D FHUWRV SURMHWRV HVWUDWpJLFRV SDUFHULDV RX WUDQVDo}HV GH IXV}HV H
DTXLVLo}HV



FXPSULURVOLPLWHVGHULVFRVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



FRPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHRVHYHQWRVGHULVFRTXHDSUHVHQWDUHPWHQGrQFLDGHRFRUUrQFLDHRX
HYHQWXDOH[WUDSRODomRGHOLPLWHVSDUDGLVFXVVmRQRVIyUXQVHDOoDGDVDSURSULDGDV



DVVHJXUDU DV LQIRUPDo}HV GLVSRQLELOL]DGDV j 'LUHWRULD VREUH ULVFRV RX LQFLGHQWHV EHP FRPR
FRRUGHQDURVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVHPPRPHQWRVGHFULVHVHPFDVRGHJUDQGHV
DFRQWHFLPHQWRV



SURSRUWUHLQDPHQWRVSDUDDViUHDVHQYROYLGDVVREUHPHWRGRORJLDFRQFHLWRVHFXOWXUDGHJHVWmRGH
ULVFRH
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GHILQLURVSURFHGLPHQWRVSDUDPRQLWRUDPHQWRGHWHUFHLURV


$ iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV compliance H ULVFRV FRUSRUDWLYRV p YLQFXODGD DR 'LUHWRU )LQDQFHLUR
HPERUDVXDVDWLYLGDGHVVHMDPUHSRUWDGDVHDFRPSDQKDGDVSHOR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR2V
PHPEURV GD iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV compliance H ULVFRV FRUSRUDWLYRV QmR SRGHP DFXPXODU
IXQo}HVFRPDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

Área de Auditoria Interna
$iUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRU


DIHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD
&RPSDQKLDVXJHULQGRDOWHUDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHj'LUHWRULDTXDQGR
QHFHVViULR



IRUQHFHU TXDQGR VROLFLWDGR LQIRUPDo}HV SUHFLVDV tQWHJUDV H VXILFLHQWHV SDUD D
PDWUL]PRGHODJHPGHULVFRV



DSUHVHQWDUTXDQGRVROLFLWDGRVXDSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDRULVFR PDJQLWXGH
GHLPSDFWRHSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLD VHSRVVtYHOSDXWDGDWDPEpPHPLQGLFDGRUHV
GHPHUFDGRH



SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVj'LUHWRULD


$VDWULEXLo}HVGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDVmRDSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGR
DVDWLYLGDGHVGDiUHDUHSRUWDGDVDR&RPLWrGH$XGLWRULD

F  $GHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

1RVVD DGPLQLVWUDomR H GLYHUVRV yUJmRV PRQLWRUDP H DYDOLDP SRU PHLRV TXH FRQVLGHUDPRV
DGHTXDGRVVHDVRSHUDo}HVTXHHIHWXDPRVHVWmRGHDFRUGRFRPDVSROtWLFDVSRUQyVDGRWDGDVH
VHUHSUHVHQWDPH[SRVLomRDULVFRVTXHFRPSURPHWDPRDWHQGLPHQWRGRVQRVVRVREMHWLYRV

(PYLVWDGHQRVVRSRUWHULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHYROXPHGHQRVVDVLQWHUDo}HVFRPHQWHVS~EOLFRV
H DJHQWHV GR JRYHUQR HQWHQGHPRV TXH QRVVD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO DWXDO SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGHQRVVDVDWLYLGDGHVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpDGHTXDGD

&RQIRUPH LQIRUPDGR QD 6HomR  SRVVXtPRV &RPLWr GH $XGLWRULD HVWDWXWiULR YLQFXODGR DR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRP DXWRQRPLD RSHUDFLRQDO H RUoDPHQWR SUySULR DSURYDGR SHOR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHVWLQDGR D FREULU GHVSHVDV FRP VHX IXQFLRQDPHQWR $GHPDLV D
&RPSDQKLD GLYXOJD DQXDOPHQWH UHODWyULR UHVXPLGR GR &RPLWr GH $XGLWRULD FRQIRUPH UHWUDWDGR
GHQWUHDVFRPSHWrQFLDVGRUHIHULGR&RPLWrQD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1D PHVPD OLQKD D QRVVD D iUHD GH DXGLWRULD LQWHUQD WHP HVWUXWXUD H RUoDPHQWR FRQVLGHUDGRV
VXILFLHQWHVDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVFRQIRUPHDYDOLDomRUHDOL]DGDSHOR&RPLWrGH$XGLWRULD
DRPHQRVXPDYH]DRDQR
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3RUILPHQWHQGHPRVTXHDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVpDGHTXDGDSDUDDVVHJXUDU
D HIHWLYLGDGH GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H VHPSUH TXH QHFHVViULR UHYLVDPRV H
DWXDOL]DPRVQRVVRVFyGLJRVHSROtWLFDVLQWHUQDV
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5.2 – Política de gerenciamento de riscos de mercado
(a)

Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

Com o objetivo de estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observados no
processo de gerenciamento de riscos de mercado inerentes às nossas atividades, adotamos uma
Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado a qual foi formalmente aprovada em Reunião do
Conselho de Administração, realizada em 13 de agosto de 2020, tendo sido alterada em 17 de
setembro de 2020 (“Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado”).
Além disto, adotamos também políticas formais complementares destinadas ao gerenciamento de
nossos riscos, tais como Código de Ética e Conduta, Política de Transações com Partes
Relacionadas e Administração de Conflitos de Interesses e o Regimento Interno do Comitê de
Auditoria.
As nossas políticas e os regimentos internos de nossos órgãos e departamentos podem ser
consultados em nosso website de relações com investidores: http://tfco.com.br.
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

(i)

riscos de mercado para os quais se busca proteção

Os riscos para os quais buscamos proteção, incluindo riscos de mercado, estão relacionados a todo
e qualquer evento decorrente de incertezas ao qual estamos expostos e que possa impactar
negativamente o alcance de nossos objetivos e de geração de valor.
Entre os principais riscos de mercado para os quais buscamos proteção, podemos indicar:
•

Risco de taxas de juros: é o risco de mudanças nas taxas de juros decorre de
empréstimos de longo prazo atrelados a taxas variáveis, sendo que tal modificação
podem aumentar as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos
captados no mercado;

•

Risco cambial: é o risco que existe nas operações comerciais futuras e se dá,
principalmente, em razão de importações com fornecedores estrangeiros para revenda;

•

Risco de crédito: é a possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao
recebimento de valores pactuados com operadoras de cartão ou franqueados. Esse
risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes, relacionados
principalmente às vendas efetuadas por cartões de crédito; e

•

Risco de liquidez consiste na eventualidade de não dispormos de recursos suficientes
para cumprir com nossos compromissos em função dos diferentes prazos de
realização/liquidação de nossos direitos e obrigações.
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(ii)

estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Não possuímos uma política formal de contratação de instrumentos financeiros derivativos, pois não
contratamos tais instrumentos.
(iii)

instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Não contratamos instrumentos para proteção patrimonial (hedge).
(iv)

parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Companhia possui como prática gerir os riscos existentes de forma conservadora, sendo que esta
prática possui como principais objetivos preservar o valor e a liquidez dos ativos financeiros e garantir
recursos financeiros para o bom andamento dos negócios.
Buscamos mitigar os riscos de mercado aos quais estamos expostos por meio das seguintes
práticas:
•

Risco de taxas de juros: contínuo acompanhamento e monitoramento do impacto das
taxas de juros nas linhas de crédito contratadas pela Companhia por meio de uma rotina
de projeção de resultados e de fluxo de caixa, que sinaliza eventuais descasamentos
levando em consideração a capacidade de pagamento da Companhia através da sua
geração operacional de caixa.

•

Risco de crédito: grande parte das contas a receber são relacionadas principalmente às
operações de cartão de crédito, que possuem um risco bastante reduzido, além de as
operações serem pulverizadas e a cadeia envolvida na liquidação das operações de
cartão de crédito mitigar o risco de inadimplemento.

•

Risco cambial: o gerenciamento realizado para mitigar os efeitos do risco cambial é feito
pela Companhia por meio da antecipação do pagamento aos fornecedores
internacionais, na qual 90% do pagamento é feito de forma antecipada e apenas 10%
mediante recebimento do produto, o que diminui sua exposição às variações das taxas
de câmbio. Ainda, o risco cambial também é mitigado pelo fato de conseguirmos
substituir os fornecedores internacionais da Companhia por fornecedores locais em
cenários de câmbio desfavorável, sem que tal alteração afete a capacidade de atender
os clientes da Companhia.

•

Risco de liquidez: a gestão prudente do risco de liquidez implica manter disponibilidades
de captação por meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar
posições de mercado. A nossa administração monitora as previsões contínuas das
exigências de liquidez para assegurar que haja caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais.
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(v)

instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge)

Nós não operamos instrumentos financeiros com objetivos especulativos.
(vi)

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

Nosso gerenciamento de riscos é realizado por uma estrutura formada por diferentes órgãos, com
as seguintes competências:
Compete ao Conselho de Administração da Companhia:
(a)
aprovar as políticas, diretrizes, limites de exposição e impactos conforme apresentados pela
Diretoria e recomendado pelo Comitê de Auditoria;
(b)
fornecer à Diretoria, quando necessário, sua percepção do grau de exposição a riscos que
a Companhia está exposta (visão do acionista) e influenciar na priorização dos riscos de
mercado a serem tratados;
(c)
avaliar, quando necessário, mudanças nos limites de exposição de riscos que tenham sido
aprovados pela Diretoria; e
(d)
avaliar, por meio do Comitê de Auditoria Estatutário, a adequação da estrutura operacional
e de controles internos para o gerenciamento de riscos anualmente.
Compete à Diretoria da Companhia:
(a)
desenhar as diretrizes, determinando os limites de exposição, impactos, e a tolerância de
exposição aos riscos de mercado;
(b)
definir a estrutura para o sistema de gerenciamento de riscos de mercado dentro da
Companhia;
(c)
definir, em conjunto com a área de controles internos, compliance e riscos corporativos, os
planos de ação para mitigação dos riscos;
(d)
supervisionar o processo de avaliação de riscos e monitorar a evolução da exposição aos
riscos e os sistemas de gerenciamento de risco; e
(e)
disseminar a cultura da gestão de risco em toda Companhia.
Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário:
(a)
opinar sobre a contratação ou destituição dos auditores independentes da Companhia;
(b)
avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;
(c)
acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos, compliance
e riscos corporativos 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 com partes relacionadas; e
(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.
Compete aos gestores das áreas de negócio e responsáveis diretos pelos processos, como primeira
linha de defesa, com reporte para a Diretoria:
(a)
identificar e gerenciar os riscos das respectivas áreas de negócio e processos;

462

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR

3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGH0HUFDGR

(b)
(c)

comunicar, tempestivamente, à área de controles internos, compliance e riscos corporativos
da Companhia, os eventos de risco apresentarem tendência de ocorrência; e
implementar e acompanhar os planos de ação para mitigação de riscos e acompanhar as
ações corretivas nas respectivas áreas e processos.

Compete à área de controles internos, compliance e riscos corporativos da Companhia, como
segunda linha de defesa, e a qual se reporta diretamente para a Diretoria:
(a)
administrar o sistema de gerenciamento de risco;
(b)
fornecer apoio metodológico aos departamentos operacionais e funcionais da Companhia
por meio de ferramentas e serviços sob demanda;
(c)
fornecer informações precisas, íntegras e suficientes para a modelagem de riscos;
(d)
apresentar percepção quanto à exposição ao risco (magnitude de impacto e probabilidade
de ocorrência), se possível, pautada também em indicadores de mercado;
(e)
propor limites para exposição aos riscos e sugerir, avaliar, implantar e monitorar as ações
com o objetivo de reduzir a exposição ao risco;
(f)
supervisionar o processo de avaliação de riscos em conjunto com a Diretoria e assegurar
monitoramento constante de riscos de fontes externas, com visão prospectiva sobre os
Riscos emergentes;
(g)
acompanhar a Diretoria na implantação da Política de Gerenciamento de Riscos de
Mercado por meio da disseminação de ferramentas e boas práticas;
(h)
avaliar os riscos associados a certos projetos estratégicos, parcerias ou transações de
fusões e aquisições;
(i)
cumprir os limites de riscos aprovados pelo Conselho de Administração;
(j)
comunicar, tempestivamente, os eventos de risco que apresentarem tendência de
ocorrência e/ou eventual extrapolação de limites, para discussão nos fóruns e alçadas
apropriadas;
(k)
assegurar as informações disponibilizadas à Diretoria sobre riscos ou incidentes, bem como
coordenar o sistema de gerenciamento dos Riscos em momentos de crises em caso de
grandes acontecimentos;
(l)
propor treinamentos para as áreas envolvidas sobre metodologia, conceitos e cultura de
gestão de risco; e
(m)
definir os procedimentos para monitoramento de terceiros.
A área de controles internos, compliance e riscos corporativos é vinculada ao Diretor Financeiro,
embora suas atividades sejam reportadas e acompanhadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Os
membros da área de controles internos, compliance e riscos corporativos não podem acumular
funções com atividades operacionais.
Compete à área de auditoria interna da Companhia, como terceira linha de defesa, vinculada
diretamente ao Conselho de Administração:
(a)
aferir a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos da Companhia,
sugerindo alterações ao Conselho de Administração e à Diretoria, quando necessário;
(b)
fornecer, quando solicitado, informações precisas, íntegras e suficientes para a modelagem;
(c)
apresentar, quando solicitado, sua percepção quanto à exposição ao risco (magnitude de
impacto e probabilidade de ocorrência), se possível, pautada também em indicadores de
mercado; e
(d)
propor limites para exposição aos riscos à Diretoria.
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(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade
da política adotada

Nossa administração monitora e avalia se as operações que efetuamos estão de acordo com as
políticas por nós adotadas e se representam exposição a riscos que comprometam o atendimento
dos nossos objetivos. Além disto, na data deste Formulário de Referência, possuímos um Comitê de
Auditoria instalado, pois, embora tenhamos nossas ações listadas no Nível 2 de Governança
Corporativa da B3, adotamos determinadas práticas de governança corporativa recomendadas pelo
Novo Mercado, e sempre que necessário revisamos nossos códigos e políticas internas para adequálos e atualiza-los.
Acreditamos que conseguimos monitorar os riscos inerentes às nossas atividades de forma eficaz e
consideramos que nossa estrutura operacional e controles internos implementados são adequados
para monitorar os riscos aos quais estamos expostos, bem como ao nosso porte e complexidade de
nossas atividades.
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5.3 - Descrição dos controles internos
(a) principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
A Administração da Companhia, por meio de competência atribuída ao Comitê de Auditoria
Estatutário nos termos de seu Regimento Interno, é responsável por estabelecer e manter os
controles internos, bem como por avaliar as demonstrações contábeis antes de sua divulgação,
sendo que tais controles e procedimentos foram elaborados a fim de assegurar que as informações
da Companhia sejam devidamente divulgadas por meio dos relatórios anuais elaborados pelo Comitê
de Auditoria, de forma a resumir suas atividades e recomendações apresentadas ao Conselho de
Administração.
Nesse contexto, nosso Comitê de Auditoria Estatutário é responsável por avaliar as informações
trimestrais, demonstrações intermediárias e financeiras, bem como acompanhar o orçamento anual
e de capital da Companhia, além de manter práticas e sistemas de controles internos que buscam
fornecer aos nossos acionistas e credores segurança e confiabilidade nas informações divulgadas
em nossas demonstrações contábeis. Possuímos uma estrutura de controles internos alinhados à
nossa estrutura organizacional, descrita na Seção 5.1 deste Formulário de Referência.
Os procedimentos e sistemas de controles internos que adotamos baseiam-se, principalmente, na
avaliação e contínuo monitoramento das nossas exposições de risco e suas implicações na
persecução de nossos objetivos, sendo avaliados, periodicamente, a sua probabilidade de ocorrência
e o potencial impacto nas demonstrações contábeis, conforme matriz e modelagem de exposição a
risco determinadas em nossa Política de Gerenciamento de Riscos, conforme descritos na Seção
5.1 deste Formulário de Referência, bem como os detalhados na Seção 5.4 abaixo.
Consideramos nossos procedimentos e sistemas de controles internos eficientes e adequados ao
porte e complexidade de nossas atividades.
(b) estruturas organizacionais envolvidas
A estrutura organizacional da Companhia é composta por: Conselho de Administração, Comitê de
Auditoria Estatutário, Diretor Presidente, Diretoria Financeira, área de auditoria interna e área de
controles internos, compliance e riscos corporativos da Companhia, que possuem atribuições
distintas e devem atuar de maneira integrada, conforme descrito abaixo:
Conselho de Administração:
O Conselho de Administração da Companhia toma decisões colegiadas, cuja vontade é expressa
mediante deliberação e voto da maioria dos conselheiros, não conferindo a seus membros,
isoladamente, qualquer atribuição na administração.
Dentre outras atribuições relacionadas ao ambiente de controles internos, cabe ao Conselho de
Administração:
•

fixar as orientações gerais dos negócios da Companhia;

465

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR

'HVFULomR'RV&RQWUROHV,QWHUQRV

•

aprovar e rever o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o
plano plurianual da Companhia;

•

fiscalizar a gestão da diretoria e dos diretores;

•

examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia;

•

escolher e destituir auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os
esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria; e

•

apreciar as demonstrações financeiras da Companhia e deliberar sobre sua submissão
à Assembleia Geral.

Comitê de Auditoria Estatutário:
Nosso Comitê de Auditoria Estatutário foi instituído em 13 de agosto de 2020, como órgão auxiliar e
vinculado ao Conselho de Administração, dispondo de Regimento Interno próprio aprovado em 27
de fevereiro de 2020 e tendo sido alterado em 17 de setembro de 2020.
De acordo com o Regimento Interno do Comitê, o órgão é composto por três membros, eleitos pelo
Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se a recondução para
sucessivos mandatos, nos termos das leis e regulamentos aplicáveis, do Estatuto Social e do referido
Regulamento Interno.
Atualmente, o Comitê de Auditoria Estatutário é composto por dois membros independentes e um
conselheiro independente, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, que dispõe de certas
regras de governança que a Companhia adota, apesar de ter suas ações listadas no Nível 2 de
Governança Corporativa.
Além das competências legais e daquelas que venham a ser atribuídas pelo Conselho de
Administração, são competências e atribuições do Comitê de Auditoria Estatutário:
•
•

opinar sobre a contratação ou destituição dos auditores independentes da Companhia;
avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;

•

acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos,
compliance e riscos corporativos da Companhia;

•
•

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;
avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações com partes
relacionadas; e

•

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.
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Diretor-Presidente:
Compete ao Diretor-Presidente:
•

coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todos os negócios e operações da
Companhia;

•

coordenar as atividades dos demais Diretores da Companhia e de suas controladas,
observadas as atribuições específicas previstas no Estatuto Social da Companhia;

•

aprovar a estrutura organizacional da Companhia;

•

dirigir, no mais alto nível, as relações institucionais da Companhia;

•

convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e

•

desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas
pelo Conselho de Administração.

Diretoria Financeira:
Compete ao Diretor Financeiro:
•

gerenciar e responder pelo controle orçamentário da Companhia;

•

prover informações financeiras e gerenciais;

•

responder pelo controle de fluxo de caixa, aplicações financeiras e investimentos da
Companhia;

•

supervisionar as atividades jurídicas, de contabilidade e fiscais da Companhia; e

•

gerenciar a expansão da Companhia.

Área de auditoria interna: compete à área de auditoria interna da Companhia:
•

aferir a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controle
internos e governança;

•

revisar e avaliar a eficácia, suficiência e aplicação dos controles contábeis, financeiros
e operacionais;

•

determinar a extensão do cumprimento das normas, dos planos e procedimentos
vigentes;

•

determinar a extensão dos controles sobre a existência dos ativos da empresa e da sua
proteção contra todo tipo de perda;

•

determinar o grau de confiança, das informações e dados contábeis e de outra natureza,
preparados dentro da empresa;

•

avaliar a qualidade alcançada na execução de tarefas determinadas para o
cumprimento das respectivas responsabilidades; e

•

avaliar os riscos estratégicos e de negócio da organização.

467

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR

'HVFULomR'RV&RQWUROHV,QWHUQRV

Área de controles internos, compliance e riscos corporativos:
Compete à área de controles internos da Companhia:
•
•

administrar o sistema de gerenciamento de risco;
fornecer apoio metodológico aos departamentos operacionais e funcionais da Companhia por
meio de ferramentas e serviços sob demanda;

•
•

fornecer informações precisas, íntegras e suficientes para a modelagem de riscos;
apresentar percepção quanto à exposição ao risco (magnitude de impacto e probabilidade de
ocorrência), se possível, pautada também em indicadores de mercado;
propor limites para exposição aos riscos e sugerir, avaliar, implantar e monitorar as ações com
o objetivo de reduzir a exposição ao risco;
supervisionar o processo de avaliação de riscos em conjunto com a Diretoria e assegurar
monitoramento constante de Riscos de fontes externas, com visão prospectiva sobre os riscos
emergentes;
acompanhar a Diretoria na implantação da Política de Gerenciamento de Riscos e da Política
de Gerenciamento de Riscos de Mercado por meio da disseminação de ferramentas e boas
práticas;
avaliar os riscos associados a certos projetos estratégicos, parcerias ou transações de fusões
e aquisições;
cumprir os limites de riscos aprovados pelo Conselho de Administração;
comunicar, tempestivamente, os eventos de risco que apresentarem tendência de ocorrência
e/ou eventual extrapolação de limites, para discussão nos fóruns e alçadas apropriadas;
assegurar as informações disponibilizadas à Diretoria sobre riscos ou incidentes, bem como
coordenar o sistema de gerenciamento dos riscos em momentos de crises em caso de grandes
acontecimentos;
propor treinamentos para as áreas envolvidas sobre metodologia, conceitos e cultura de gestão
de risco; e
definir os procedimentos para monitoramento de terceiros.

•
•

•

•
•
•
•

•
•

A área de controles internos, compliance e riscos corporativos é vinculada ao Diretor Financeiro,
embora suas atividades sejam reportadas e acompanhadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário.
A auditoria interna é vinculada diretamente ao Comitê de Auditoria Estatutário.
Os membros da área de auditoria interna e da área de controles internos, compliance e riscos
corporativos não podem acumular funções com atividades operacionais.
(c) forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da
Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
A administração da Companhia é responsável por: (i) estabelecer e manter um controle interno eficaz
das informações financeiras, verificar se operações estão em conformidade com as políticas e/ou
regras definidas; (ii) monitorar permanentemente o cumprimento às leis, normas e regulamentos,
conforme o disposto em nosso Código de Ética e Conduta; e (iii) auxiliar os controles relacionadas
às demonstrações financeiras e à gestão.
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A estrutura de controles internos mencionada, aliadas às revisões e trabalho conjunto da Diretoria,
do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria Estatutário, da área de auditoria interna e da
área de controles internos, compliance e riscos da Companhia, além das aprovações individuais,
colegiadas e consolidadas de todos os órgãos envolvidos, asseguram à administração da
Companhia que suas demonstrações financeiras estejam livres de distorções relevantes.
Nesse sentido, destaca-se, entre as competências da área de auditoria interna da Companhia citadas
no item (b) acima, a de aferir a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos,
controle e governança e revisar e avaliar a eficácia, suficiência e aplicação dos controles contábeis,
financeiros e operacionais. Ainda, compete à tal área determinar o grau de confiança das
informações e dados contábeis e de outra natureza preparados dentro da Companhia. No mesmo
sentido, a Companhia estabeleceu a área de controles internos, compliance e risco, que tem dentre
as suas competências a de avaliar periodicamente a aderência dos controles internos.
Conforme informado na Seção 5.3(a) acima, o Comitê de Auditoria Estatutário é um órgão de
assessoramento vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, com autonomia
operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho de Administração, destinado a cobrir
despesas com seu funcionamento, de caráter permanente e que avalia o grau de eficiência dos
controles internos da Companhia.
O Comitê de Auditoria elabora, anualmente, relatório resumido de suas atividades, o qual é divulgado
pela Companhia, contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos,
destacando as recomendações feitas ao Conselho de Administração da Companhia. O Comitê de
Auditoria é ainda responsável por receber queixas e denúncias de natureza sigilosa e confidencial,
internas e externas, sobre qualquer assunto ligado às atividades por ele desempenhadas.
Anualmente, a Administração recebe dos auditores independentes carta de recomendação sobre os
controles internos, conforme requerido pelo art. 25, inciso II, da Instrução CVM n° 308-99, propõe
plano de ação e atua durante o ano para correção dos pontos identificados.
(d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos
termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade
de auditoria independente
O relatório preparado e encaminhado pelo Auditor Independente relativo ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata
do registro e do exercício da atividade de auditoria independente apontou as seguintes deficiências
significativas e recomendações sobre os controles internos da Companhia:
Deficiência no processo e controles sobre a preparação das demonstrações financeiras
Foram identificadas as seguintes deficiências no processo de preparação das demonstrações
financeiras:
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(a) Apesar de a administração revisar e ter conhecimento das informações relevantes contidas nas
demonstrações financeiras, não foi implementado um controle formal de evidenciação da revisão
realizada pelos responsáveis pela governança da Companhia; e
(b) Foram identificados erros na preparação dessas demonstrações no que tange as normas
aplicáveis bem como apresentação das notas explicativas, o qual foi ajustado em sua emissão final,
contudo demandou tempo e recursos da Companhia para seu endereçamento.
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Recomendação:
A recomendação dos Auditores Independentes é que a Companhia implemente controle formal de
revisão das Demonstrações Financeiras por parte dos Administradores responsáveis pela
Governança da Companhia.
Ausência de revisão dos lançamentos contábeis realizados manualmente
Considerando as limitações sistêmicas, durante o fechamento contábil são realizados diversos
lançamentos contábeis de forma manual, para os quais não foram desenhados e implementados
políticas e controles internos considerando, dentre outros fatores, formalização e evidência de
revisão sobre os mesmos.
Recomendação:
Os Auditores Independentes recomendam que os lançamentos manuais sejam revisados por
profissionais diferentes daqueles que efetuaram os lançamentos e que as revisões sejam
evidenciadas formalmente.
Controle de mensuração de cut off de receita
Foi observado que existe um descasamento no reconhecimento da receita da empresa Franchising.
Atualmente os controles da Companhia operam para que o reconhecimento dessa receita seja
mensurado sempre no mês subsequente. Dessa forma os auditores independentes entendem que a
Companhia não atende ao reconhecimento da receita na competência adequada.
Foram identificados ajustes os quais não foram processados pela Companhia. Os ajustes não eram
materiais para as demonstrações financeiras anuais.
Recomendação:
Os Auditores Independentes recomendaram que fossem envidados esforços para mitigar e aprimorar
este controle, visando adequar o reconhecimento da receita a competência adequada.
(e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado
preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
A administração tomou ciência e concorda com o relatório circunstanciado e seguem, abaixo, suas
respostas sobre as deficiências e recomendações sobre os controles internos que foram
identificados:
Deficiência no processo e controles sobre a preparação das demonstrações financeiras
A Companhia está no processo de implementação de um controle formal de evidenciação da revisão
das demonstrações financeiras realizada pelos responsáveis pela governança corporativa que
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avaliam a qualidade, completude e coerência das informações contidas no conjunto das
demonstrações financeiras. Nesse contexto, instalou um Comitê de Auditoria Estatutário,
responsável por avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e financeiras, bem
como por acompanhar o orçamento anual e de capital da Companhia, além de manter práticas e
sistemas de controles internos, buscando fornecer maior segurança e confiabilidade nas informações
divulgadas nas demonstrações contábeis.
Adicionalmente, a Companhia instaurou uma área de auditoria interna, que tem como competência,
dentre outras, a de aferir a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos,
controle e governança, bem como revisar e avaliar a eficácia, suficiência e aplicação dos controles
contábeis, financeiros e operacionais. Ainda, compete à tal área determinar o grau de confiança das
informações e dados contábeis e de outra natureza preparados dentro da Companhia.
O Comitê de Auditoria Estatutário, em conjunto com a Diretoria, o Conselho de Administração e a
área de auditoria interna, se inserem na estrutura organizacional que é responsável pelo
desenvolvimento de procedimentos e sistemas de controles internos baseados na avaliação e
contínuo monitoramento das exposições a risco da Companhia e seu potencial impacto nas
demonstrações contábeis.
Adicionalmente, a Companhia informa que as demonstrações financeiras são revisadas e todas as
informações contidas são de conhecimento da administração e aplicadas na gestão da Companhia
como evidenciado pela declaração de relevância.
Ausência de revisão dos lançamentos contábeis realizados manualmente
A administração da Companhia revisa os lançamentos contábeis realizados manualmente e está
implementando procedimentos de formalização e armazenamento das evidências avaliadas no
processo de revisão.
Além disso, destacamos que a Companhia possui outros mecanismos de controles internos para os
lançamentos contábeis, tais como o acompanhamento do orçamento x real e a realização de
reuniões de forecast que possibilitam à administração detectar distorções materiais decorrentes de
erro ou fraude, caso estas ocorram em lançamentos contábeis manuais em suas demonstrações
financeiras. A Companhia irá continuar avaliando em conjunto com os órgãos de governança
responsáveis pelo desenvolvimento de seus controles internos para tratar possíveis mitigadores que
possam ser usados par atenuar os efeitos decorrentes dos lançamentos contábeis manuais.
Controle de mensuração de cut off de receita
A Companhia mensurou os efeitos do reconhecimento da receita de “royalties” pela competência
contábil refletindo estes ajustes nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 e nas informações financeiras dos períodos subsequentes. A Companhia está
em fase de implementação de um controle trimestral para mensuração e registro das receitas dentro
do período de competência, além de estar reavaliando o processo de faturamento de forma a mitigar
o risco de reconhecimento da receita de “royalties” fora do período de competência contábil.
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5.4 - Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados
pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:
Possuímos um sistema de controles internos para monitorar nossos processos operacionais e
financeiros, inclusive aqueles relacionados à gestão de riscos e de conformidade (compliance), que
entendemos adequado ao nosso porte, riscos correspondentes e ao volume de nossas interações
com entes públicos e agentes do governo.
Tal sistema de controles internos está em constante aperfeiçoamento e é composto por diversos
princípios, procedimentos e práticas efetivamente implementadas, dentre as quais destacam-se
aquelas descritas em nosso Código de Conduta (conforme abaixo definido) que foi recentemente
atualizado e reformulado, conforme detalhado a seguir.
a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificando, em caso positivo:
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao
perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são
reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
Temos como princípios e valores a integridade de nossas atividades, o respeito pelo terceiro, a
colaboração do nosso time, o cuidado com o negócio e o sucesso do cliente.
Buscando desenvolver e aprofundar tais princípios e valores, 27 de fevereiro de 2020, reformulamos
e atualizamos nosso código de ética e conduta, quando o Conselho de Administração aprovou nosso
atual código de ética e conduta (“Código de Conduta”), que estabelece como condutas inaceitáveis
a promessa, oferta, recebimento ou autorização, direta ou indiretamente, de qualquer forma de
suborno, com o objetivo de obter ou prover vantagem indevida em qualquer situação.
Respeitamos o direito de nossos colaboradores de participarem do processo político, porém o Código
de Conduta veda o exercício de atividades político-partidárias em locais e horários de trabalho, a
manutenção de postura de favorecimento à uma corrente política durante o horário de trabalho e o
porte, a distribuição e a divulgação, durante o horário de trabalho, de qualquer material de conotação
político-partidária, incluindo, entre outros, brindes, cédulas e folhetos. Ainda, nenhum de nossos
colaboradores deve tomar ou apresentar posição política em nosso nome.
Entre os mecanismos existentes para garantir a aplicação e a efetividade do Código de Conduta,
todos os nossos colaboradores firmam um Termo de Responsabilidade e Compromisso de Adesão,
comprometendo-se a zelar pela aplicação de todos os dispositivos descritos no Código de Conduta,
bem como participar de treinamentos periódicos a respeito das principais práticas a serem
observadas por todos.
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Nossos riscos são reavaliados e nossas políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
constantemente de modo que nossa administração pode implementar mudanças e aperfeiçoamentos
sempre que entender conveniente.
ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam,
e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
Para o monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos interno
de integridade, contamos com o nosso Comitê de Ética, com o nosso Canal de Denúncias e com a
área de controles internos, compliance e riscos corporativos.
O Comitê de Ética é formado pelo Diretor-Presidente, a Diretora de Gente e Gestão e o Diretor de
Financeiro e tem por objetivo:
• Definir processo para receber, avaliar e dar encaminhamento a todas as dúvidas e denúncias
de descumprimento do Código de Conduta recebidas pelo Canal de Denúncia;
• Promover a legitimação, o respeito e o aperfeiçoamento permanente do Código de Conduta;

• Zelar pelo cumprimento do Código de Conduta e a sua adequação à realidade do ambiente
de negócios da Companhia;
• Manter a cultura ética do e analisar as sugestões, reclamações e denúncias sobre
transgressões ao Código de Conduta e decidir sobre as penalidades a serem aplicadas ou
encaminhá-las acompanhadas de relatório de análise ao Conselho de Administração; e
• Assegurar que o tratamento das consultas e das denúncias ocorra sempre de forma sigilosa
e somente em fórum adequado.
Ainda, o Comitê de Ética ou o Conselho de Administração, conforme o caso, poderá deliberar sobre
a aplicação das sanções, podendo tal deliberação ser realizada em conjunto com a Diretora de Gente
e Gestão.
Além disso, contamos com o Canal de Denúncias, por meio do qual podem ser realizadas denúncias
de situações que envolvam suspeitas de fraudes, corrupção, desvios éticos de condutas, atos ilícitos,
entre outros. O Canal de Denúncias também pode ser utilizado em casos de dúvidas sobre o Código
de Conduta.
Por fim, a área de controles internos, compliance e riscos corporativos, cujas atribuições estão
definidas tanto na Política de Gerenciamento de Riscos quanto na Política de Gerenciamento de
Riscos de Mercado formalmente aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, possui
a atribuição de definir os procedimentos para o monitoramento de terceiros, acompanhando portanto
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o relacionamento com terceiros e fornecedores que mantêm relações comerciais com a Companhia.
Nesse sentido, está envolvida no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos
e procedimentos internos de integridade.
A área de controles internos, compliance e riscos corporativos é vinculada ao Diretor Financeiro,
embora suas atividades sejam reportadas e acompanhadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário e
os membros da referida área não podem acumular funções com atividades operacionais.
Entendemos que nossos mecanismos e procedimentos internos de integridade são eficientes e
adequados ao nosso porte, riscos correspondentes e ao volume de nossas interações com entes
públicos e agentes de governo.
iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
Na data deste Formulário de Referência, possuímos um Código de Conduta, formalmente aprovado
em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de fevereiro de 2020 tendo sido alterado
em 17 de setembro de 2020.
• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço,
agentes intermediários e associados
Os princípios e diretrizes do Código de Conduta devem ser difundidos entre todos os conselheiros,
diretores e outros colaboradores (sejam eles próprios, terceiros, estagiários ou temporários
independente do seu cargo ou posição).
• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas
relacionadas ao tema
A Companhia organiza anualmente ou sempre que forem necessários treinamentos, por meios
físicos, virtuais, dentre outras formas de comunicação, sobre o conteúdo e aplicação do Código de
Conduta, sendo obrigatória a participação de todos os aderentes.
• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas
Quaisquer das ações mencionadas no Código Conduta serão resolvidas por ações corretivas, bem
como penalizadas por advertências, suspensão e até mesmo demissão por justa causa. O Comitê
de Ética ou Conselho de Administração, conforme o caso, poderá deliberar pela adoção de ações
corretivas quando entender necessário, sempre proporcionais à gravidade da violação, conforme as
sanções definidas abaixo:
1º Passo: Advertência Verbal
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O superior deve explicar ao colaborador os motivos de sua advertência, orientando-o sobre a forma
adequada de procedimento e sua expectativa. Esta advertência não é obrigatória e poderá ser
suprimida dependendo da gravidade da ocorrência.
2º Passo: Advertência Escrita
O superior deve explicar ao colaborador os motivos de sua advertência e orientá-lo sobre a forma
adequada de procedimento, evitando assim a reincidência. Ocorrendo a reincidência, nova
advertência será aplicada, mas com a notificação de que se trata de uma 2ª advertência. As
advertências ficarão arquivadas no prontuário do colaborador e influenciarão diretamente às análises
comportamentais e de merecimento quanto a possíveis promoções.
3º Passo: Suspensão
Havendo a reincidência após a 2ª advertência, a Companhia aplicará a suspensão pelo período de
1 (um) dia.
4º Passo: Demissão por Justa Causa
Nos termos da legislação em vigor será aplicada a demissão por justa causa na ocorrência dos atos
previstos no Art. 482 da CLT.
5º Passo: Demissão por Falta Grave
Fica a critério da Companhia a demissão de colaboradores que infrinjam as regras do Código de
Conduta.
As ações corretivas deliberadas pelo Comitê de Ética e/ou pelo Conselho de Administração serão
aplicadas pelo responsável (gerente e/ou superior) ou por este em conjunto com a Diretora de Gente
e Gestão. Caso as violações praticadas configurarem crime, as autoridades competentes serão
comunicadas, sem prejuízo das demais previsões acima descritas.
• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O Código de Conduta foi formalmente aprovado em Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 27 de fevereiro de 2020, tendo sido alterado em 17 de setembro de 2020 e pode ser
consultado no nosso website http://tfco.com.br.
b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
A Companhia possui canal de denúncias para acolher denúncias caso haja suspeita de uma possível
violação a uma lei, a um regulamento ou a um padrão ético da Companhia.
• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
O canal de denúncias é independente e administrado pela KPMG Auditores Independentes.
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• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias
somente de empregados
O acesso ao canal de denúncias é gratuito e pode ser utilizado tanto por nossos colaboradores
quanto por possíveis fornecedores, parceiros, prestadores de serviço, representantes comerciais ou
quaisquer terceiros, através do site: https://www.linhaetica.com.br/etica/linhaeticatf, por e-mail:
linhaeticatf@linhaetica.com.br ou pelo telefone: 0800-713-0050.
• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
O Código de Conduta estabelece que todas as denúncias realizadas por meio do canal adequado
possuem garantia de sua confidencialidade e anonimato, bem como que em nenhuma hipótese
haverá retaliação pelo encaminhamento de dúvidas ou denúncias de violação ao Código de Conduta.
• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
Eventuais investigações a respeito de denúncias apresentadas e de potenciais irregularidades
violações ao Código de Conduta deverão ser realizadas pelo Comitê de Ética e Conduta
Companhia, formado pela Presidência, Diretoria de Gente e Gestão e Diretoria Financeira
Companhia, cujas atribuições, bem como tratamento de apuração de denúncias está descrita
Código de Conduta da Companhia.

ou
da
da
no

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações
societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas
pessoas jurídicas envolvidas
Em processos de fusão, aquisição e reestruturação societária, a Companhia conta com o auxílio de
assessores jurídicos e financeiros para realização de processos de due-diligence nas eventuais
companhias envolvidas com o intuito de obter um valuation e mapear os eventuais riscos aos quais
tais sociedades estariam expostas. Os assessores jurídicos e financeiros também auxiliam na
recomendação de estrutura de operação mais adequada para cada processo envolvendo a
Companhia.
d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido
Entendemos que nossos mecanismos e procedimentos internos de integridade são eficientes e
adequados ao nosso porte, riscos correspondentes e ao volume de nossas interações com entes
públicos e agentes de governo.
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$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV

  ,QIRUPDU VH HP UHODomR DR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO KRXYH DOWHUDo}HV
VLJQLILFDWLYDVQRVSULQFLSDLVULVFRVDTXHRHPLVVRUHVWiH[SRVWRRXQDSROtWLFDGH
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV DGRWDGD FRPHQWDQGR DLQGD HYHQWXDLV H[SHFWDWLYDV GH
UHGXomRRXDXPHQWRQDH[SRVLomRGRHPLVVRUDWDLVULVFRV

$QDWXUH]DGRVSULQFLSDLVULVFRVTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDQmRVRIUHXDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV
DRWpUPLQRGHGHMXQKRGH(QWUHWDQWRRFHQiULRWRUQRXVHDLQGDPDLVGHVDILDGRUGDGDD
UHGX]LGDSUHYLVLELOLGDGHGRPHUFDGRHRSURORQJDPHQWRDLQGDLQGHILQLGRGDVPHGLGDVGHUHVWULomRj
FLUFXODomRGHSHVVRDVLPSRVWDVSHODVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVFRPRUHVSRVWDDR&29,'R
TXHJHUDPDLRUHVLQFHUWH]DVQRVLQGLFDGRUHVRSHUDFLRQDLV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVDFHUFDGRV
LPSDFWRVFDXVDGRVQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDSHOR&29,'EHPFRPRDVPHGLGDVSRUHOD
WRPDGDVYLGHRGLVSRVWRQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$ &RPSDQKLD LQIRUPD DLQGD TXH DGRWRX QRYD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH PHUFDGR
FRQIRUPHGHVFULWDQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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2XWUDVLQIUHOHY*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV



2XWUDVLQI5HOHY*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV
1mR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH D &RPSDQKLD MXOJXH UHOHYDQWH HP UHODomR DR JHUHQFLDPHQWR GH
ULVFRVGHPHUFDGRHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLV
LWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD



-85B63Y

479

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR

&RQVWLWXLomRGR(PLVVRU3UD]RGH'XUDomR('DWDGH5HJLVWURQD&YP

'DWDGH&RQVWLWXLomRGR(PLVVRU



)RUPDGH&RQVWLWXLomRGR(PLVVRU

&RQVWLWXLomRVREDIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGD

3DtVGH&RQVWLWXLomR

%UDVLO

3UD]RGH'XUDomR

3UD]RGH'XUDomR,QGHWHUPLQDGR

'DWDGH5HJLVWUR&90

5HJLVWUR6HQGR5HTXHULGR
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%UHYH+LVWyULFR

%UHYHKLVWyULFR

$7UDFN )LHOGIRLIXQGDGDHPSHORVDPLJRV$OEHUWR$]HYHGR)UHGHULFR:DJQHUH5LFDUGR
5RVVHW FRP D GHQRPLQDomR GH Fratex Indústria e Comércio Ltda 1R LQtFLR RV WUrV YHQGLDP
FDPLVHWDVGHPmRHPPmRQRFXUVRFROHJLDO KRMHHQVLQRPpGLR GR&ROpJLR6DQWD&UX]HP6mR
3DXOR$HPSUHVDLQFRUSRUDGDHPVXUJLXTXDQGRRVVyFLRVFRPHoDUDPDID]HUFDPLVHWDV
SRUHQFRPHQGDSDUDDOJXPDVPDUFDVGHVXUIZHDUTXHRSHUDYDPQDpSRFD'HSRLVGHDOJXPWHPSR
QHVWDDWLYLGDGHRDFDVRGHXPDRSRUWXQLGDGHSDUDDEULUXPDORMDQRODQoDPHQWRGR6KRSSLQJ-DUGLP
6XOHP6mR3DXORHPRTXHIH]FRPTXHRQHJyFLRVHWRUQDVVHXPDHPSUHVDGHYDUHMR$
GHFLVmRGHHQWUDUQRPHUFDGRGHPRGDHVSRUWLYDIRLQDWXUDOGDGRTXHRVWUrVVyFLRVHUDPDWOHWDV
DPDGRUHVHDGRUDYDPDFRUULGDHRWULDWKORQ

$SyVDOJXQVDQRVGHDSUHQGL]DGRHPVXUJLXXPDQRYDRSRUWXQLGDGH'HVWDYH]SDUDDEULU
XPDORMDQR6KRSSLQJ,JXDWHPL ]RQDQREUHGH6mR3DXOR &RPDLQDXJXUDomRDPDUFDJDQKRX
XPDHQRUPHYLVLELOLGDGHHFRPHoRXDFRQTXLVWDUXPS~EOLFRFDWLYR1RVDQRVVHJXLQWHVD7UDFN 
)LHOGSDVVRXDSURPRYHURHVSRUWHHDDWLYLGDGHItVLFDFRPRXPDSDUWHIXQGDPHQWDOGDYLGDGDV
SHVVRDVFRQHFWDQGRRVHXS~EOLFRDXPHVWLORGHYLGDDWLYRHVDXGiYHO

(QWUHHDUHGHGHYDUHMRH[SDQGLXFRPFDSLWDOSUySULRSDVVDQGRDWHUHPORMDV
SUySULDVHDOJXQVRXWOHWVHVSDOKDGRVSHOR%UDVLO(PFRPRLQWXLWRGHDWLQJLURVFRQVXPLGRUHV
GDV FLGDGHV RQGH DLQGD QmR H[LVWLD ORMD ItVLFD GD PDUFD D 7UDFN )LHOG ODQoRX VHX FRPpUFLR
HOHWU{QLFR

(PVHJXLGDHPDHPSUHVDVHUHLQYHQWRXFULDQGRXPQRYRPRGHORGHIUDQTXLDVTXHFRORFDR
FRQVXPLGRUFRPRRFHQWURGRVXFHVVRGDUHODomRHQWUHIUDQTXHDGRHIUDQTXHDGRU(PDQRVD
PDUFD DEULX  IUDQTXLDV FRP XP tQGLFH HOHYDGR GH VDWLVIDomR WHQGR DOJXQV IUDQTXHDGRV XPD
TXDQWLGDGHVLJQLILFDWLYDGHORMDV PDLRUHVIUDQTXLDV FRQVROLGDQGRDVVLPRERPGHVHPSHQKRGR
QHJyFLRFRPIHFKDPHQWRVSRQWXDLVGHORMDV

&RPRREMHWLYRGHWUD]HURHVSRUWHFDGDYH]PDLVSDUDRGLDDGLDGHWRGRVDTXHOHVTXHEXVFDP
EHPHVWDUHTXDOLGDGHGHYLGDDPDUFDFULRXHPXPFLUFXLWRGHFRUULGDVGHUXDTXHpKRMH
R PDLRU GD FDWHJRULD QD $PpULFD /DWLQD D 7UDFN )LHOG 5XQ 6HULHV DOpP GH WHU SDUWLFLSDGR GR
ODQoDPHQWRGDSULPHLUDHGLomRGR,URQPDQ7ULDWKORQQR%UDVLO2FLUFXLWRVHWRUQRXXPDH[SHULrQFLD
~QLFDSDUDWRGDVDVSHVVRDVTXHGHVHMDPYLGDDWLYDHVDXGiYHOSRUPHLRGDSUiWLFDHVSRUWLYD(P
IRUDPHWDSDVHPFLGDGHVEUDVLOHLUDVFRPXPWLPHGHGLFDGRDRSURMHWRTXHDFRPSDQKD
GHSHUWRDVYLWyULDVHFRQTXLVWDVGHPDLVGHPLOFRUUHGRUHVTXHHWDSDDHWDSDVXSHUDPFDGD
YH]PDLVVHXVSUySULRVOLPLWHV

(PDPDUFDLQLFLRXDRUJDQL]DomRGRVTF ExperiencesHYHQWRVGHPRGDOLGDGHVDOWHUQDWLYDV
FRPR<RJD%DOOHW)LWQHVV)XQFLRQDO)LJKWHWF(VWHPRGHORIRLUDSLGDPHQWHDGRWDGRSHODUHGHGH
IUDQTXHDGRVHUHSOLFDGRSRUWRGR%UDVLO
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%UHYH+LVWyULFR

(P  D RealTime Sports HPSUHVD GR JUXSR UHVSRQViYHO SHOD RUJDQL]DomR GRV HYHQWRV GD
PDUFD ODQoRX D TFSports SODWDIRUPD GH UHODFLRQDPHQWR GH H[SHULrQFLDV FRP DWOHWDV TXH HVWi
DWXDOPHQWHQRFHQWURGDHVWUDWpJLDGHIRUPDomRGHXPDFRPXQLGDGHGDPDUFD$SODWDIRUPDTXH
YHPFUHVFHQGRGHIRUPDH[SRQHQFLDOWHPKRMHXVXiULRV

(POLQKDFRPVXDHVWUDWpJLDGHLQRYDomRHPD7UDFN )LHOGLQDXJXURXVXDSULPHLUDSmart
Store QR DHURSRUWR GH &RQILQV (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV  FRP R REMHWLYR GHJDUDQWLU XPDPHOKRU
H[SHULrQFLD GH FRPSUD DRV FOLHQWHV 2 IRUPDWR XWLOL]D VROXo}HV GH RPQLFDQDOLGDGH SDUD DWHQGHU
FRQVXPLGRUHVHPXPDORMDGHfootprint UHGX]LGR

(PGHIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXDWUDQVIRUPDomRGHVHXWLSRVRFLHWiULRGHL[DQGR
GH VHU FRQVWLWXtGD QD IRUPD GH 6RFLHGDGH /LPLWDGD SDUD VH WRUQDU XPD 6RFLHGDGH SRU $o}HV H
DOWHUDQGRDVXDUD]mRVRFLDOSDUDTrack & Field Co S.A.
(PGHMXQKRGHD7UDFN )LHOGSRVVXtDORMDVItVLFDV HQWUHSUySULDVIUDQTXLDVHecommerce HVSDOKDGDVSRUFLGDGHVGHHVWDGRVEUDVLOHLURVDOpPGRDSOLFDWLYR7)6SRUWV
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,QIRUPDo}HVGH3HGLGRGH)DOrQFLD)XQGDGRHP9DORU5HOHYDQWHRXGH5HFXSHUDomR
-XGLFLDORX([WUDMXGLFLDO

,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomR
MXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO

$Wp D GDWD GH DSUHVHQWDomR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR KRXYH SHGLGR GH IDOrQFLD GH
UHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWH
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDRLWHPTXHQmRWHQKDP
VLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomR'DV3ULQFLSDLV$WLYLGDGHVGR(PLVVRU(6XDV&RQWURODGDV



'HVFULomRGDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV

9LVmR*HUDO
$FUHGLWDPRVVHUXPDGDVSULQFLSDLVFRPSDQKLDVQRPHUFDGRGHwellness EHPHVWDU QR%UDVLO
FRPDPLVVmRGHFRQHFWDUSHVVRDVDXPHVWLORGHYLGDDWLYRHVDXGiYHODWUDYpVGRVQRVVRV
SURGXWRV H VHUYLoRV 2IHUHFHPRV DUWLJRV HVSRUWLYRV lifestyle PRGD SUDLD FDOoDGRV H
DFHVVyULRVTXHSURSRUFLRQDPDRVQRVVRVFOLHQWHVFRQIRUWRHFRPRGLGDGHSDUDUHDOL]DUHPVXDV
DWLYLGDGHVGHQWURRXIRUDGHFDVDSUH]DQGRSRUSURGX]LULWHQVGHTXDOLGDGHDOWDWHFQRORJLDH
GHVLJQ GLIHUHQFLDGR 3RVVXtPRV DEUDQJrQFLD QDFLRQDO FRP PDLV GH  ORMDV HQWUH ORMDV
SUySULDVHIUDQTXLDVHVSDOKDGDVSRUHVWDGRVEUDVLOHLURVHPGHMXQKRGHDOpPGH
QRVVRe-commerceTXHFRQWULEXHPSDUDXPDPSORFRQKHFLPHQWRGHQRVVDPDUFD GH
brand awarenessFRQIRUPHSHVTXLVDLQWHUQDUHDOL]DGD &RPSOHPHQWDPRVQRVVDRIHUWDQR
PHUFDGR GH YDUHMR DWUDYpV GH QRVVDV H[SHULrQFLDV 7) Experiences  TXH VmR HYHQWRV
UHODFLRQDGRVDwellness2, UHDOL]DGRVHPTXDOTXHUDPELHQWHGHPDQHLUDSUHVHQFLDORXDWUDYpV
GDVSODWDIRUPDVGLJLWDLVDOpPGHQRVVRFLUFXLWRGHFRUULGDVGHUXD 7 )5XQ6HULHV TXHKRMH
DFUHGLWDPRVVHUXPDGDVPDLRUHVGD$PpULFD/DWLQDHPQ~PHURGHSURYDV
1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHRUHVXOWDGRGDVRPDGDYHQGDEUXWD VHOORXW HPWRGRVRVFDQDLVGH
YHQGD GR *UXSR  7UDFN   )LHOG  LQFOXLQGR  ORMDV  IUDQTXLDV  H HFRPPHUFH   WRWDOL]RX
DSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH1RVVDUHFHLWDOtTXLGD
FRQVROLGDGDFRPSRVWDSRUYHQGDGHORMDVSUySULDVUR\DOWLHVPHUFDGRULDVSDUDRVIUDQTXHDGRV
HH[SHULrQFLDVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHMXQKRGHH5PLOK}HVHPGH
GH]HPEURGHTXHSRUVXDYH]UHSUHVHQWDXP&$*5GHQRV~OWLPRVDQRV (P
GHMXQKRGHDWLQJLPRVXPWRWDOGHORMDV VHQGRORMDVSUySULDVMiFRQVLGHUDQGR
RHFRPPHUFHHIUDQTXHDGDV HQRVVRHFRPPHUFHDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGHQR
YROXPH GH YHQGDV RQOLQH HP FRPSDUDomR FRP R PHVPR SHUtRGR GR DQR DQWHULRU
GHPRQVWUDQGR XPD DFHOHUDomR QD QRVVD WUDQVIRUPDomR GLJLWDO HP HVSHFLDO QHVVH ~OWLPR
VHPHVWUH RFDVLRQDGR SHOD SDQGHPLD TXH QRV SHUPLWLX R DSURYHLWDPHQWR GH XPD MDQHOD GH
RSRUWXQLGDGH GH LQRYDomR FRQFHQWUDQGR QRVVRV HVIRUoRV QD LPSOHPHQWDomR GH GLYHUVRV
SURMHWRV H LQLFLDWLYDV GH RPQLFDQDOLGDGH FRP IRFR QR PHOKRU DWHQGLPHQWR j GLVWkQFLD DRV
QRVVRVFOLHQWHV
7UDEDOKDPRVQDHYROXomRGDWHFQRORJLDSDUDWHUDHVFDODELOLGDGHHIOH[LELOLGDGHSDUDID]HUYDUHMR
FRPH[FHOrQFLD(PWLYHPRVPLOLQVFULWRVHPQRVVDVFRUULGDVTXHHYROXtUDPSDUD
HPPLOLQVFULWRVHPH[SHULrQFLDV HYHQWRVHFRUULGDV -iHPDOpP
GRV VHUYLoRV Mi RIHUHFLGRV HP QRVVD SODWDIRUPD GLJLWDO ODQoDPRV R PRGHOR online GH DXODV
RIHUHFLGDV SRU QRVVRV SURIHVVRUHV SDUFHLURV LQWHJUDQGR DV 7) ([SHULHQFHV jV QRYDV
QHFHVVLGDGHV GH QRVVRS~EOLFRDOYR 2EVHUYDPRV HP XP FUHVFLPHQWR QD GHPDQGD GH
QRVVRVFOLHQWHVSRUXPHVWLORGHYLGDPDLVDWLYRHVDXGiYHOPHVPRTXHRIHUHFLGRHPIRUPDWR
HVWULWDPHQWH GLJLWDO FRQIRUPH SRGH VHU REVHUYDGR SHOR DXPHQWR QR Q~PHUR GH XVXiULRV
FDGDVWUDGRVHPQRVVRDSOLFDWLYR7)6SRUWVTXHFRQWDYDFRPDSUR[LPDGDPHQWHPLOXVXiULRV

1

&RPXPS~EOLFRGHPLOSHVVRDV

 (YHQWRV GH PRGDOLGDGHV DOWHUQDWLYDV FRPR <RJD %DOOHW )LWQHVV )XQFLRQDO )LJKW HWF TXH VmR RUJDQL]DGRV SHOD SUySULD
&RPSDQKLDSRUIUDQTXHDGRVRXHPFRQMXQWR
-85B63Y
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'HVFULomR'DV3ULQFLSDLV$WLYLGDGHVGR(PLVVRU(6XDV&RQWURODGDV

HPHHYROXLXPLOXVXiULRVHPGHMXQKRGH%XVFDQGRLPSXOVLRQDUHFRQVROLGDU
DSUHVHQoDGHQRVVDSODWDIRUPDGHwellness QRFRWLGLDQRGHQRVVRVFOLHQWHVSURPRYHPRVXPD
VpULH GH LQRYDo}HV HP QRVVRV PRGHORV GH DXOD H DWXDomR FRQIRUPH GHWDOKDGR DEDL[R 1R
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHUHDOL]DPRVHYHQWRVVHQGRHOHV
FRUULGDV5XQ6HULHV7 )([SHULHQFHVHDXODVRQOLQH GR+XEGH&RQWH~GR &RQWLQXHHP
0RYLPHQWR 
3ULQFLSDLV,QIRUPDo}HV2SHUDFLRQDLVH)LQDQFHLUDV
$ WDEHOD D VHJXLU DSUHVHQWD RV SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV ILQDQFHLURV H RSHUDFLRQDLV SDUD RV
SHUtRGRVLQGLFDGRV
'DGRV)LQDQFHLURV
3HUtRGRGHVHLVPHVHV


ILQGRHP

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP



    



(em R$ milhões, exceto percentuais)

5HFHLWDOtTXLGD











/XFUR%UXWR











/XFUROtTXLGR











'tYLGD%UXWD











&DL[DH(TXLYDOHQWHV











&DL[D/tTXLGR











'DGRV2SHUDFLRQDLV
3HUtRGRGHVHLVPHVHV


,QIRUPDo}HV2SHUDFLRQDLV

ILQGRHP

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

    


1~PHURGH/RMDV±7RWDO


1~PHURGHORMDV
SUySULDV  


1~PHURGHORMDVGH
IUDQTXLDV


1~PHURGH(YHQWRV±
7RWDO


1~PHURGH7 )5XQ
6HULHV


1~PHURGH7)
([SHULHQFHV


1~PHURGH,QVFULo}HV
7RWDO±HPPLOKDUHV



E-commercepFRQVLGHUDGRFRPR XPD ORMDSUySULD









































1$
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'HVFULomR'DV3ULQFLSDLV$WLYLGDGHVGR(PLVVRU(6XDV&RQWURODGDV

1RVVD SODWDIRUPD EXVFD DWLQJLU FRQVXPLGRUHV TXH EXVTXHP XP HVWLOR GH YLGD DWLYR H
VDXGiYHO1RVVDEDVHDWXDOGHFOLHQWHVpFRPSRVWDPDMRULWDULDPHQWHSRUSHVVRDVHQWUH
HDQRVHQRVVRVSURGXWRVDWHQGHPRS~EOLFRDSDUWLUGRVDQRVDWpRVDQRV'HQWUH
RVSURGXWRVFRPSUDGRVSHORVQRVVRVFOLHQWHVHPGHVVHVHUDPYROWDGRVSDUDR
S~EOLFR IHPLQLQR  HUDP YROWDGRV SDUD R S~EOLFR PDVFXOLQR  WUDWDYDVH GH
DFHVVyULRV H  HUDP SURGXWRV SDUD R S~EOLFR LQIDQWLO 1RVVDV SULQFLSDLV FDWHJRULDV GH
SURGXWRVVmR L sportswearFRPSUHoRPpGLRGH5HTXHSRVVXLsell-out GH LL 
beachwearFRPSUHoRPpGLRGH5Hsell-out GH LLL DFHVVyULRVFRPSUHoR
PpGLRGH5Hsell-out GHH LY FDOoDGRVFRPSUHoRPpGLRGH5Hsellout GH
2SHUDPRV SRU PHLR GH XPD DEUDQJHQWH UHGH GH GLVWULEXLomR FRP DOFDQFH QDFLRQDO
FRPSRVWDHPGHMXQKRGHSRU L FDQDOGHORMDVSUySULDVTXHLQFOXLORMDVH
RXWOHWV LL  FDQDO GH IUDQTXHDGRV TXH LQFOXL  IUDQTXLDV LLL  HFRPPHUFH H LY 
HYHQWRVHH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDV&RQVLGHUDQGRDVUHFHLWDVJHUDGDVSRUWRGRVHVWHV
FDQDLVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHDVORMDVSUySULDV
UHSUHVHQWDP  IUDQTXLDV  HFRPPHUFH  H HYHQWRV H H[SHULrQFLDV 
&RQVLGHUDQGR DV UHFHLWDV DFLPD LQGLFDGDV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  DQWHULRUPHQWH j SDQGHPLD GR &29,' DV ORMDV SUySULDV
UHSUHVHQWDP  IUDQTXLDV  HFRPPHUFH  HYHQWRV H H[SHULrQFLDV  H
UHFHLWDV GLYHUVDV ED]DU FDPLVHWDV SHUVRQDOL]DGDV GHQWUH RXWURV   2 JUiILFR D
VHJXLU GHPRQVWUD D TXHEUD GH QRVVR VHOORXW GH L  ORMDV SUySULDV LL  RXWOHW LLL  H
FRPPHUFHH LY IUDQTXLDVQRSHUtRGRGHMDQHLURDDJRVWRGH


1RVVDVORMDVHVWmRHVWUDWHJLFDPHQWHORFDOL]DGDVHPORFDLVGHIOX[RUHOHYDQWHGHSHVVRDVH
DOWDYLVLELOLGDGHLQFOXLQGRVKRSSLQJFHQWHUVVHOHFLRQDGRVUXDVDHURSRUWRVHDFDGHPLDV
TXHHPQRVVDYLVmRVmRIUHTXHQWDGRVSRUS~EOLFRTXHFRPSDFWXDFRPRHVWLORGHYLGD
DWLYRHVDXGiYHOTXHEXVFDPRVRIHUHFHUSRUPHLRGHQRVVRVSURGXWRVHH[SHULrQFLDV9DOH
GHVWDFDUTXHRVSURGXWRVFRPPDUFD7UDFN )LHOGVmRYHQGLGRVH[FOXVLYDPHQWHSHODQRVVD
UHGH GH ORMDV H VLWH VHP SUHVHQoD HP YDUHMLVWDV PXOWLPDUFDV FRPR IRUPD GH JDUDQWLU D
PHOKRUH[SHULrQFLDGHFRPSUDDRVQRVVRVFOLHQWHV
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$ LPDJHP D VHJXLU DSUHVHQWD D GLVWULEXLomR HP  GH MXQKR GH  GDV QRVVDV ORMDV
ItVLFDVQRWHUULWyULREUDVLOHLURSRUUHJL}HVHIUDQTXLDVHORMDVSUySULDV



(QFHUUDPRVRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPPLOPGH
iUHDGHYHQGDVGLVWULEXtGDVHPORMDV HQWUHORMDVItVLFDVSUySULDVHIUDQTXLDVVRPDGR
DRHFRPPHUFH XPFUHVFLPHQWRPpGLRDFLPDGHDRDQRHPFRPSDUDomRjVORMDV
H[LVWHQWHVDRILQDOGH(PLQDXJXUDPRVQRVVDORMDGHQ~PHURHPOLQKD
FRP QRVVR SODQR GH H[SDQVmR GHVHQYROYLGR $FUHGLWDPRV TXH QRVVDV ORMDV ItVLFDV
IRUQHFHPXPDH[SHULrQFLDGHFRPSUDGLIHUHQFLDGDDRFOLHQWHSRUPHLRGHXPDWHQGLPHQWR
SHUVRQDOL]DGR H LGHQWLGDGH YLVXDO SUySULD FRP XP OD\RXW DOLQKDGR DRV FRQFHLWRV H j
LPDJHP GD QRVVD PDUFD FRP SDGU}HV HVWDEHOHFLGRV SDUD WRGD D UHGH WDQWR HP ORMDV
SUySULDVTXDQWRHPIUDQTXLDV

2FUHVFLPHQWRQRQ~PHURGHORMDVQRV~OWLPRVDQRVVHGHXSULQFLSDOPHQWHHPUD]mRGD
DEHUWXUD GH QRYDV IUDQTXLDV 1R SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH 
SRVVXtDPRV  IUDQTXLDV SHUWHQFHQWHV D  JUXSRV GH IUDQTXHDGRV FRP XP Q~PHUR
FUHVFHQWHGHPpGLDGHORMDVSRUJUXSR GHORMDHPSDUDORMDVIUDQTXHDGRHP
 HXPEDL[RtQGLFHGHVDtGDGHIUDQTXHDGRVGDUHGH VRPHQWHGHVOLJDPHQWRVGHVGH
RLQtFLRGRSURJUDPDHP 1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHR
PDLRU JUXSR GH IUDQTXLDV HP TXDQWLGDGH GH ORMDV SRVVXtD  ORMDV RX  GR WRWDO 
PDLRUHVJUXSRVFRPGRWRWDOGHORMDVQHVWHPHVPRSHUtRGR 
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(VWHFUHVFLPHQWRIRLSRVVtYHOGHYLGRDRPRGHORGHVHQYROYLGRSHOD&RPSDQKLDTXHDFUHGLWDPRV
VHU FDSD] GH PHOKRU DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GH WRGRV RV HQYROYLGRV IUDQTXHDGRV FOLHQWHV H
&RPSDQKLD FRPGLIHUHQFLDLVWDLVFRPRDFREUDQoDGHUR\DOWLHVVRPHQWHQDYHQGDGRSURGXWR
DRFRQVXPLGRUILQDO HQTXDQWRDSUiWLFDXVXDOGHPHUFDGRGHIUDQTXLDVGHYDUHMRQR%UDVLOpD
FREUDQoDGHUR\DOWLHVQRPRPHQWRGDYHQGDGRSURGXWRDRIUDQTXHDGR FHUFDGHFROHo}HV
FiSVXODSRUDQR FRQFHLWRGHWDOKDGRSRVWHULRUPHQWH SRVVLELOLGDGHGHFRPSUDHDEDVWHFLPHQWR
VHPDQDOGRVSURGXWRVHDXVrQFLDGHTXDQWLGDGHVPtQLPDVGHFRPSUD$&RPSDQKLDWDPEpP
IRUQHFHDX[tOLRSDUDIUDQTXHDGRVDEULUHPQRYDVORMDVGHVGHVXSRUWHOHJDOSDUDFRQWUDWRVDWpR
SODQRGHDUTXLWHWXUDUHIRUPDHPRQWDJHPGDVORMDV2WHPSRPpGLRGHDEHUWXUDGHXPDORMDD
SDUWLUGDDVVLQDWXUDGRVFRQWUDWRVGHORFDomRHIUDQTXLDpGHGLDV$RORQJRGHWRGRRSHUtRGR
GH SDUFHULD D &RPSDQKLD VHJXH DMXGDQGR FRP D UHDOL]DomR GH WUHLQDPHQWRV SHULyGLFRV
DFRPSDQKDPHQWRGHSHUIRUPDQFH HPPpGLDVXSHUYLVRUSDUDFDGDORMDV DX[tOLRHVWUDWpJLFR
H GHPDLV VXSRUWHV SDUD D JHVWmR GR QHJyFLR $GLFLRQDOPHQWH R OD\RXW GH ORMDV YLVXDO
PHUFKDQGLVLQJFDPSDQKDVGHPDUNHWLQJHPRGHORGHDWHQGLPHQWRVmRSDGURQL]DGRVDOpPGH
RVQRVVRVVLVWHPDVGH7,VHUHPLQWHJUDGRV
2QRVVRSURFHVVRGHGHFLVmRSDUDGHWHUPLQDomRVREUHDDEHUWXUDGHORMDSUySULDRXIUDQTXLDHP
GHWHUPLQDGR SRQWR FRPHUFLDO OHYD HP FRQVLGHUDomR IDWRUHV FRPR SRWHQFLDO GH YHQGDV
FRQFHQWUDomRSHUIRUPDQFHUHFHQWHQRFDVRGHJUXSRVGHIUDQTXHDGRVGDUHGHHSUR[LPLGDGH
FRP RXWUDV ORMDV 1RVVR SURFHVVR GH VHOHomR GH IUDQTXHDGRV SDUD RSHUDU XPD QRYD ORMD
FRQVLGHUDIDWRUHVFRPRDVXDLGHQWLILFDomRFRPDPDUFDKLVWyULFRGHRSHUDo}HV QRFDVRGH
IUDQTXHDGRV H[LVWHQWHV  H FDSDFLGDGH GH GHVHQYROYHU UHODFLRQDPHQWR FRP DV FRPXQLGDGHV
ORFDLVSURPRYHQGRH[SHULrQFLDVTXHUHIRUFHPFDGDYH]PDLVRFRQFHLWRGHwellness
/DQoDGDHPQRVVDSODWDIRUPDGHe-commerce DWHQGHWRGRRWHUULWyULREUDVLOHLURHKRMHp
LQWHJUDGD FRP QRVVD UHGH ItVLFD ORMDV SUySULDV H IUDQTXLDV  $LQGD LQYHVWLPRV HP GLYHUVDV
LQLFLDWLYDVSDUDDODYDQFDUQRVVDRPQLFDQDOLGDGHFRPR L 7)#+RPHTXHWRUQDSRVVtYHODYHQGD
HPORMDGHSURGXWRXVDQGRHVWRTXHGRe-commerce HHQWUHJDRQGHRFOLHQWHGHVHMDUGLVSRQtYHO
LQLFLDOPHQWHHPORMDVSUySULDVHIUDQTXLDVFRPODQoDPHQWRSUHYLVWRSDUDDVGHPDLVORMDV
HP LL WURFDGHFRPSUDVRQOLQHHPORMDVSUySULDVHIUDQTXLDVHPIXQomRGRQRVVRHVWRTXH
LQWHJUDGR LLL ship-from-storeSURFHVVRGHDWHQGLPHQWRTXHWUDQVIRUPDDORMDItVLFDHPXPSRQWR
GH GLVWULEXLomR XWLOL]DQGR R HVWRTXH ORFDO SDUD DWHQGHU SHGLGRV RQOLQH FRP SURMHWR SLORWR HP
DQGDPHQWRHODQoDPHQWRSUHYLVWRSDUDH LY UHWLUDGDGHSHGLGRVRQOLQHHPORMDVGLVSRQtYHO
HPORMDVSUySULDVHroll-out ODQoDPHQWR SUHYLVWRSDUD

3RVVXtDPRVSURMHWRVGHILQLGRVSDUDSURPRYHURGHVHQYROYLPHQWRGHQRVVDVLQLFLDWLYDVGH
RPQLFDQDOLGDGHHGHYLGRjVLWXDomRHQIUHQWDGDHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGR&29,'
EXVFDPRVFRQFHQWUDUQRVVRVHVIRUoRVSDUDDFHOHUDUVXDLPSOHPHQWDomR$FUHGLWDPRV
WHUVLGRFDSD]HVGHQRVDGDSWDUHWRUQDURPRPHQWRGHDGYHUVLGDGHHPXPDRSRUWXQLGDGH
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GH LQRYDomR H[SORUDQGR QRVVR SRWHQFLDO GH e-commerce SRU PHLR GR ODQoDPHQWR GRV
SURMHWRVSUHYLVWRVSDUDHRIRFRQDPHOKRULDGHQRVVRVPHFDQLVPRVGHDWHQGLPHQWR
DRFOLHQWHjGLVWkQFLD&RPLVVRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
 WLYHPRV XP FUHVFLPHQWR GH  HP QRVVR YROXPH GH YHQGDV RQOLQH TXDQGR
FRPSDUDGR FRP R PHVPR SHUtRGR GR DQR DQWHULRU 2V JUiILFRV DEDL[R GHPRQVWUDP D
HYROXomRGDVQRVVDVYHQGDVGHe-commerceEHPFRPRGDVYLVLWDVHWD[DGHFRQYHUVmR
GRPHVPRQRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUHMDQHLURGHHDJRVWRGH




1RVVRSRUWIyOLRGHSURGXWRVpFRPSRVWRSRUYHVWXiULRHVSRUWLYR 6SRUWVZHDU YHVWXiULRGH
SUDLD %HDFKZHDU DFHVVyULRVHVSRUWLYRV $FHVVyULRV HFDOoDGRVHVSRUWLYRV )RRWZHDU 
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLLQLFLDWLYDVHVWUDWpJLFDVSDUDWRGDVDVFDWHJRULDVGHVHX
SRUWIROLRFRPR L 6SRUWVZHDUFRPDXPHQWRGDOLQKDFRPI\OLIHVW\OHDWKOHLVXUH MXQomRGDV
SDODYUDV³DWOpWLFR´H³OD]HU´ SDUDXVRGHYHVWLPHQWDVGDFDWHJRULDFDVXDOPDQWHQGRQRVVD
SUHVHQoD DWLYD QR FRWLGLDQR GH QRVVRV FOLHQWHV H QRV DGDSWDQGR DRV QRYRV KiELWRV GR
FRQVXPLGRU LL %HDFKZHDUPRGDSUDLDFRPHYHQWRVHVSHFtILFRVYROWDGRVSDUDDODYDQFDU
YHQGDVHPXGDQoDQRPL[GHSURGXWRV LLL $FHVVyULRVYHQGDFUX]DGDGHDFHVVyULRVFRP
RVHYHQWRVSURPRYLGRVSHOD&RPSDQKLDH LY )RRWZHDUDPSOLDU RIRFRQDFDWHJRULDGH
FDOoDGRVHVSRUWLYRVHDODYDQFDUDVYHQGDVGRSULYDWHODEHO PDUFDSUySULD 

$FUHGLWDPRV HVWDU EHP SRVLFLRQDGRV SDUD FRQWLQXDU FUHVFHQGR HP QRVVR PHUFDGR GH
DWXDomRQRVRULHQWDQGRSRUIDWRUHVGHVXFHVVRTXHQRUWHLDPDGLQkPLFDGRPHUFDGRGH
DWXDomRHPTXHHVWDPRVLQVHULGRVWDLVTXDLV L FRQWDWRGLUHWRFRPRFRQVXPLGRUYHQGD
GLUHWDDFOLHQWHVILQDLVSHUPLWHXPDPDLRULQWHUDomRFRPFRQVXPLGRUHVHPGLIHUHQWHVHWDSDV
GRFLFORGHYLGDGDFRPSUDRTXHQRVSHUPLWHREWHUXPDFRPSUHHQVmRPDLVSURIXQGDGRV
QRVVRV FOLHQWHV LL HQJDMDPHQWR DV PDUFDV PDLV DGDSWiYHLV DWXDOPHQWH HQYROYHP H
LQWHUDJHPFRPFRQVXPLGRUHVGHGLIHUHQWHVPDQHLUDVRIHUHFHQGRSURJUDPDVGHOHDOGDGH
YLDLQIOXHQFLDGRUHVHDWUDYpVGHP~OWLSODVSODWDIRUPDVGHPtGLDVRFLDO LLL FRPXQLGDGHR
GHVHQYROYLPHQWR GH XPD EDVH IRUWH GH FRQVXPLGRUHV p LPSHUDWLYD SDUD D FRQVWUXomR H
ILGHOL]DomR GH VHJXLGRUHV DSDL[RQDGRV TXH VH LGHQWLILTXHP QmR Vy SHORV SURGXWRV ILQDLV
HQWUHJXHVPDVWDPEpPSHODPLVVmRHSHORVREMHWLYRVGDPDUFDHPVL LY LQRYDomRQRYRV
SURGXWRVHWHFQRORJLDVGLJLWDLVEHPFRPRPXGDQoDVQRVKiELWRVHJRVWRVGRFRQVXPLGRU
DOLPHQWDP QRYRV FLFORV H FULDP RSRUWXQLGDGHV QR GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV
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Y SHUVRQDOL]DomR DUHDOL]DomR GH H[SHULrQFLDVSHUVRQDOL]DGDVHDVXDHQWUHJD GH IRUPD
GLIHUHQFLDGDOHYDPDXPDPDLRUFRQH[mRGRVFOLHQWHVFRPDPDUFDH YL UDSLGH]DHYROXomR
QDVH[SHFWDWLYDVGRVFRQVXPLGRUHVUHTXHUXPDLQIUDHVWUXWXUDiJLOHPyYHOSDUDDXPHQWDUD
YHORFLGDGH QR PHUFDGR  DV FRPSDQKLDV PDLV DGDSWiYHLV HVWmR UDSLGDPHQWH DGTXLULQGR
QRYRVFOLHQWHVDWUDYpVGRDXPHQWRQDYHORFLGDGHGHFRPHUFLDOL]DomRGRVSURGXWRV

$FUHGLWDPRVTXHDQRVVDH[SDQVmRRFRUUHUiSULQFLSDOPHQWHGHIRUPDRUJkQLFDIDYRUHFLGD
SHOD FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD HP LQRYDU DFRPSDQKDU WHQGrQFLDV GH PHUFDGR
GHVHQYROYHU QRYRV FRQFHLWRV H DWXDOL]DU FRQFHLWRV H[LVWHQWHV HP OLQKD FRP R TXH D
&RPSDQKLDWHPIHLWRFRPr[LWRHPVHXVPDLVGHDQRVGHKLVWyULD

'HPDQHLUDLQWHJUDGDjVQRVVDVORMDVItVLFDVQRVVDFDGHLDSURGXWLYDEXVFDVHUHILFLHQWHH
UHVSRQVLYD jV QHFHVVLGDGHV GH QRVVRV FOLHQWHV 9LVOXPEUDQGR JDUDQWLU D TXDOLGDGH GRV
QRVVRV SURGXWRV SDUWLFLSDPRV DWLYDPHQWH GH WRGR R SURFHVVR SURGXWLYR DWUDYpV GR
GHVHQYROYLPHQWR GDV SHoDV SLORWDJHP FRPSUD GH PDWHULDLV DXGLWRULD FRQWUROH GH
TXDOLGDGHYLVLWDVWpFQLFDVGHQWUHRXWURV'HVWDFDPRVTXHHPGHMXQKRGH
GRYROXPHWRWDOGHFRPSUDVDGYpPGHIRUQHFHGRUHVQDFLRQDLVHFRQVLGHUDQGRRVGHPDLRU
UHOHYkQFLD SDUD D &RPSDQKLD VmR DWHQGLGDV WRGDV DV FDWHJRULDV GH PDWpULD SULPD
QHFHVViULDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHVHXSURGXWRTXDLVVHMDP L WHFLGR LL DYLDPHQWRV
LLL  Wr[WLO H LY  DFHVVyULRV RV TXDLV HVWmR HP FRQVWDQWH DFRPSDQKDPHQWR GDV QRYDV
WHQGrQFLDVGHPHUFDGRHEXVFDQGRVHPSUHRIHUHFHUDRVQRVVRVFOLHQWHVRVWHFLGRVGHPDLV
DOWD TXDOLGDGH H QtYHO GH LQRYDomR ([LJLPRV GH QRVVRV IRUQHFHGRUHV LQWHUQDFLRQDLV D
FHUWLILFDomR Business Social Compliance Initiative %6&,  TXH UH~QH HPSUHVDV
FRPSURPHWLGDVFRPDPHOKRULDGDVFRQGLo}HVGHWUDEDOKRQDFDGHLDGHVXSULPHQWRVJOREDO
1RVVRWLPHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSRVVXLXPSURJUDPDGHPRQLWRUDPHQWRHVWULWRSDUDQRVVRV
IRUQHFHGRUHVQDFLRQDLVFRPYLVLWDVSHULyGLFDVchecklist GHWDOKDGRFRPWRGRVRVDVSHFWRV
GDRSHUDomRLQFOXLQGRYHULILFDomRGDVLQVWDODo}HVItVLFDVFRQGLo}HVGHWUDEDOKROLFHQoDV
GH IXQFLRQDPHQWR GHQWUH RXWURV 6mR SURGX]LGRV UHODWyULRV GH IHHGEDFN FRP HYLGrQFLDV
GDVYLVLWDVHID]HPRVRDFRPSDQKDPHQWRGDVHYHQWXDLVQHFHVVLGDGHVGHPHOKRULDV
1RVVDVRSHUDo}HVVmRDSRLDGDVSRUQRVVRFHQWURGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGRHP6mR3DXOR
FRPiUHDWRWDOGHPLOPTXHSRVVXLHVWRTXHLQWHJUDGRHUHDOL]DSHGLGRVGHUHSRVLomRGH
QRVVDV ORMDV ItVLFDV VHPDQDOPHQWH FRP WHPSR PpGLR GH HQWUHJD GH GRLV GLDV ~WHLV QD
JUDQGH6mR3DXORHGHDWpVHLVGLDVXWHLVSDUDGHPDLVORFDOLGDGHV2QRVVRSURFHVVRGH
UHSRVLomRpIUDFLRQDGRRXVHMDRSURGXWRpUHSRVWRQRQtYHOGHXQLGDGHGHPDQXWHQomRGH
HVWRTXH 6WRFN.HHSLQJ8QLW±6.8 SRUFRUHWDPDQKR
1RVVRSURFHVVRGHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVHSURGXomRpRULHQWDGRSRUGDGRVVHQGR
DVSHoDVWHVWDGDVDQWHVGHVHXODQoDPHQWR$OpPGDVGXDVSULQFLSDLVFROHo}HVODQoDGDV
QRDQR LQYHUQRHYHUmR UHDOL]DPRVRODQoDPHQWRGHSHORPHQRVFROHo}HVFiSVXODV
SRU DQR EXVFDQGR SURQWDPHQWH LGHQWLILFDU DV SULQFLSDLV WHQGrQFLDV QDFLRQDLV H
LQWHUQDFLRQDLVHDWXDOL]DUDQRVVDYDULHGDGHGHSURGXWRVFRPSRVWRVSRUWHFLGRVFRUHVH
HP GLYHUVRV FDVRV FRP HVWDPSDV H[FOXVLYDV 3ULPDPRV SRU GHVHQYROYHU WHFQRORJLDV H
WHFLGRVH[FOXVLYRVGHSRQWDSDUDPHOKRUDUDSHUIRUPDQFHHVSRUWLYDHDXPHQWDURFRQIRUWR
GHQRVVRVFOLHQWHV(QWUHDVSULQFLSDLVWHFQRORJLDVHWHFLGRVH[FOXVLYRVXWLOL]DGRVHPQRVVDV
FROHo}HVHVWmRR7KHUPRGU\8OWUDPD[6WUHFK7)3RZHU&RRO5HGWHFK&RROFRWWRQ3LPDH
897HFKTXHVmRGHWDOKDGDVDEDL[RHP³1RVVDV9DQWDJHQV&RPSHWLWLYDV´
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TF Experiences
$OpP GH QRVVR SRUWIyOLR GLYHUVLILFDGR GH DUWLJRV HVSRUWLYRV SRVVXtPRV IRUWH DWXDomR QD
UHDOL]DomRGHHYHQWRVEXVFDQGRRIHUHFHUDRQRVVRS~EOLFRDOYRDOpPGHQRVVRVSURGXWRV
HVSRUWLYRVDSDUWLFLSDomRHPH[SHULrQFLDVFRPRFRUULGDVDXODVGHFLFOLVPRDXODVGH\RJD
HRXWUDVSUiWLFDVRUJDQL]DGDVWDQWRSRUQyVTXDQWRSRUQRVVRVIUDQTXHDGRVH[SHULrQFLDV
HVVDVTXHDFUHGLWDPRVHVWDUHPDOLQKDGDVjQRVVDPLVVmRGHFRQHFWDUSHVVRDVDXPHVWLOR
GH YLGD DWLYR H VDXGiYHO FRQKHFLGDV FRPR 7) ([SHULHQFHV 3DUD JDUDQWLU TXH QRVVRV
FOLHQWHV SRVVXDP FRQGLo}HV SDUD D UHDOL]DomR GH DWLYLGDGHV HVSRUWLYDV LQYHVWLPRV QD
UHDOL]DomR GH HYHQWRV GHVGH DQRQRTXDOSDUWLFLSDPRVGRODQoDPHQWRGDSULPHLUD
HGLomR GR ,URQPDQ 7ULDWKORQ QR %UDVLO 'HVGH HQWmR QRV IRUWDOHFHPRV QR FHQiULR GH
SURPRomR GH HYHQWRV SRVVXLQGR R TXH DFUHGLWDPRV VHU R PDLRU FLUFXLWR GH FRUULGDV GD
$PpULFD/DWLQDHPQ~PHURGHSURYDVD7 )5XQ6HULHVHDSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWR
HPQRVVRQ~PHURGHHYHQWRVTXHSDVVDUDPGHH[SHULrQFLDVHPFRPPLO
LQVFULWRVSDUDH[SHULrQFLDVHPFRPPLOLQVFULWRV(PQRVVRFLUFXLWR
MiHVWDYDSUHVHQWHHPPDLVGHFLGDGHVEUDVLOHLUDV1RJUiILFRDEDL[RDSUHVHQWDPRVD
HYROXomRGRVHYHQWRVUHDOL]DGRVSRUQyVGHVGHDSULPHLUDHGLomRHQ~PHURGHLQVFULWRV


&RP XPD DPSOD HVWUXWXUD GH DSRLR DRV DWOHWDV DFUHGLWDPRV TXH QRVVDV H[SHULrQFLDV
RIHUHFHP FRQIRUWR FRPRGLGDGH H VHJXUDQoD FRP IDFLOLGDGH QR DFHVVR H EHQHItFLRV
RIHUHFLGRV QD DUHQD GR HYHQWR FRPR HVWDFLRQDPHQWR KLGUDWDomR DOLPHQWDomR H XP
GLIHUHQFLDGRNLWDWOHWDGDSURYDTXHFRQWDFRPQRVVDH[FOXVLYDFDPLVHWDDOpPGHRXWURV
EULQGHVSUHPLDo}HVHDWLYDo}HVGHSDUFHLURVTXHWUD]HPRVSDUDRVHYHQWRV
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3ODWDIRUPD7)6SRUWV
3DUD LPSXOVLRQDU D SDUWLFLSDomR GH QRVVRV FOLHQWHV QDV H[SHULrQFLDV SURPRYLGDV SHOD
&RPSDQKLDGHVHQYROYHPRVHPRDSOLFDWLYR7)6SRUWVFDQDOTXHSHUPLWHRDFHVVR
DQWHFLSDGRjVLQVFULo}HVSDUDDVFRUULGDVHRVHYHQWRVHVSRUWLYRVDOpPGHFRQWHURIHUWDVH
ODQoDPHQWRVH[FOXVLYRVEHPFRPRLQIRUPDo}HVGHFODVVLILFDomRQDVSURYDV2DSOLFDWLYR
FRQWDYDFRPPLOXVXiULRVHPSDVVDQGRSDUDDSUR[LPDGDPHQWHPLOXVXiULRV
HP  H  PLO XVXiULRV HP  GH MXQKR GH  &RPR XPD GDV PHGLGDV GH
HQIUHQWDPHQWR H DGDSWDomR j SDQGHPLD GR &29,' UHDOL]DPRV DR ILQDO GR WHUFHLUR
WULPHVWUHGHXPDVpULHGHLQRYDo}HVSDUDPDQWHUDSUHVHQoDGHQRVVDSODWDIRUPDGH
wellness QR GLDDGLD GH QRVVRV FOLHQWHV $OpP GRV VHUYLoRV Mi RIHUHFLGRV HP QRVVD
SODWDIRUPD GLJLWDO ODQoDPRV R PRGHOR online GH DXODV GH GLYHUVDV DWLYLGDGHV HVSRUWLYDV
WDLV FRPR WUHLQDPHQWR IXQFLRQDO \RJD H SLODWHV RIHUHFLGDV SRU QRVVRV SURIHVVRUHV
SDUFHLURVLQWHJUDQGRDV7)([SHULHQFHVjVQRYDVQHFHVVLGDGHVGHQRVVRS~EOLFRDOYRH
RIHUHFHQGRDLQGDQRYRVPRGHORVGHDWXDomRGLJLWDOSDUDRVSURIHVVRUHV&RPPDLVGH
WUHLQDGRUHV GR %UDVLO FDGDVWUDGRV GHVHQYROYHPRV XP KXE GH DXODV RQOLQH SRU PHLR GD
&DPSDQKD ³&RQWLQXH HP 0RYLPHQWR´ RIHUHFHQGR DXODV JUDWXLWDV GLiULDV GH GLYHUVDV
PRGDOLGDGHV WUD]HQGR D SURSRVWD GH SODWDIRUPD GH wellness SDUD DV FDVDV GH QRVVRV
FOLHQWHV&RPXPDPpGLDGHSDUWLFLSDQWHVSRUDXODIRUDPUHDOL]DGDVDSUR[LPDGDPHQWH
DXODVSDUDPDLVGHPLOSDUWLFLSDQWHVLQVFULWRVHQWUHGHPDUoRHGHMXQKRGH
 $ FDPSDQKD SRVVXL QRWD 136  $LQGD D &RPSDQKLD HVWi GHVHQYROYHQGR HP
FRQMXQWRFRPIUDQTXHDGRVSDUFHLURVQRYDIXQFLRQDOLGDGHSDUDRDSOLFDWLYR7)6SRUWVTXH
SDVVDUiDUHDOL]DUWDPEpPDLQWHUPHGLDomRHQWUHSURIHVVRUHVSDUFHLURVHFOLHQWHVDWXDQGR
QRFDGDVWUDPHQWRSURPRomRHGLYXOJDomRGHSURILVVLRQDLV3DUDGHVHQYROYLPHQWRGHVVD
IHUUDPHQWD IRL DSURYDGR HP 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
UHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHXPDERQLILFDomRHPGLQKHLURHTXLYDOHQWHDDWpGRV
JDQKRVDXIHULGRVDVHURIHUHFLGRVDRVIUDQTXHDGRVHRXWURVSDUFHLURVTXHSDUWLFLSDUDPQR
GHVHQYROYLPHQWR GD IHUUDPHQWD 3HUVRQDO 7UDLQHU GR DSOLFDWLYR HP FDVR GH HYHQWR GH
OLTXLGH]
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2 7)6SRUWV p XPD LPSRUWDQWH IHUUDPHQWD SDUD FRQHFWDU QRVVRV XVXiULRV D HYHQWRV
RIHUHFLGRVSRUQyVRXSRUQRVVRVSDUFHLURVLQFHQWLYDQGRDLQWHJUDomRGHFDQDLVXPDYH]
TXH R .LW GDV FRUULGDV H H[SHULrQFLDV VmR UHWLUDGRV HP ORMDV SUpGHWHUPLQDGDV JHUDQGR
PDLRUIOX[RGHFOLHQWHVHYHQGDV1RJUiILFRDEDL[RDSUHVHQWDPRVDHYROXomRGDEDVHGH
XVXiULRVGDSODWDIRUPDGRVHYHQWRVHH[SHULrQFLDV


(POLQKDFRPQRVVDPLVVmRSURPRYHPRVH[SHULrQFLDVTXHHQYROYHPKRPHQVPXOKHUHVH
FULDQoDV UHVXOWDQGR HP XP PDLRU HQJDMDPHQWR GH QRVVRV FOLHQWHV R TXH VH WUDGX] HP
PDLRUHVYHQGDV'HDFRUGRFRPQRVVRVGDGRVLQWHUQRVFOLHQWHVTXHSDUWLFLSDPGHQRVVDV
H[SHULrQFLDVWHQGHPDUHDOL]DUFRPSUDVHPYDORUHVFHUFDGHVXSHULRUHVDRVGHPDLV
FOLHQWHVFRQIRUPHDSXUDGRQRVH[HUFtFLRVGHH
Rede de lojas físicas e mídias sociais integradas a uma plataforma omni-canal
robusta 
(PGHMXQKRGHWtQKDPRVORMDVItVLFDVFRQVLGHUDQGRRe-commerceHP
HVWDGRVEUDVLOHLURVHVWDQGRSUHVHQWHVHPWRGDVDVUHJL}HVGR%UDVLOHHPFLGDGHV$OpP
GR e-FRPPHUFH SRVVXtPRV  ORMDV ItVLFDV HP VKRSSLQJ FHQWHUV  ORMDV ItVLFDV
ORFDOL]DGDVQDUXDORMDVORFDOL]DGDVHPRXWOHWVDOpPGHORMDVHPDHURSRUWRVHORMDV
LQVWDODGDVGHQWURGHDFDGHPLDVQDVTXDLVKiJUDQGHIUHTXrQFLDGHQRVVRS~EOLFRDOYR
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1yVDODYDQFDPRVQRVVDUHGHGHORMDVItVLFDVFRPVROXo}HVGLJLWDLVRIHUHFHQGRDRVQRVVRV
FOLHQWHV XPD RSHUDomR FRP GHOLYHU\ QDFLRQDO LQWHJUDGR j SODWDIRUPD RPQLFDQDO H XPD
H[SHULrQFLDGHFRPSUDFRPSOHWDFRQWDQGRSDUDLVVRFRPTXDWURJUXSRVGHIUDQTXHDGRUHV
SDUWLFLSDQGR QR JUXSR GH WUDEDOKR YROWDGR SDUD D FULDomR GHVVDV LQLFLDWLYDV 'HQWUH DV
LQLFLDWLYDVGR*UXSR7UDFN )LHOGGHVWDFDPRV
•

&RPSUHRQOLQHHWURTXHQDORMDFRPLQtFLRHPSHUPLWHTXHFOLHQWHVIDoDPVXDV
FRPSUDV RQOLQH H UHDOL]HP SRVVtYHLV WURFDV QD QRVVD UHGH GH ORMDV ItVLFDV WDQWR
SUySULDVTXDQWRIUDQTXLDV

• 9LWULQH,QILQLWD 7)#+RPH FRPLQtFLRHPHPORMDVSUySULDVHHPFRPR
SURMHWR SLORWR HP  IUDQTXLDV HVVD VROXomR JDUDQWH TXH RV FOLHQWHV UHDOL]HP VXDV
FRPSUDVHPORMDVItVLFDVHUHFHEDPVHXVSHGLGRVHPFDVD
• $SOLFDWLYR7UDFN )LHOGGLVSRQtYHOGHVGHHHPFRQVWDQWHDSULPRUDPHQWRQRVVR
DSOLFDWLYR SHUPLWH TXH QRVVRV FOLHQWHV UHDOL]HP FRPSUDV GH PDQHLUD PDLV SUiWLFD H
GLQkPLFD
• &RPSUH RQOLQH H UHWLUH QD ORMD GLVSRQtYHO D SDUWLU GH DJRVWR GH  FRPR SURMHWR
SLORWRSRVVLELOLWDTXHDORMDXWLOL]HVHXSUySULRHVWRTXHSDUDHQWUHJDUHPSRXFDVKRUDV
FRPSUDVIHLWDVDWUDYpVGRHFRPPHUFH
•

$SOLFDWLYR7)6SRUWVIHUUDPHQWDSDUDFRQHFWDUQRVVRVXVXiULRVDHYHQWRVRIHUHFLGRV
SRU QyV RX SRU QRVVRV SDUFHLURV LQFOXVLYH IUDQTXHDGRV FRP D UHWLUDGD GR NLW GH
FRUULGDV H H[SHULrQFLDV TXH RFRUUH HP GHWHUPLQDGDV ORMDV GD QRVVD UHGH
SURSRUFLRQDQGRXPDXPHQWRGVHIOX[RGHFOLHQWHVVLJQLILFDWLYRH

•

6KLS)URP6WRUHGLVSRQtYHODSDUWLUGHDJRVWRGHFRPRSURMHWRSLORWRSRVVLELOLWD
D FRPSUD QR HFRPPHUFH H R HQYLR SDUD R FOLHQWH GD ORMD PDLV SUy[LPD SHUPLWLQGR
DJLOLGDGHQDHQWUHJDXPRSHUDFLRQDOORJtVWLFRRWLPL]DGRHDXWLOL]DomRGHQRVVDVORMDV
FRPRHVWRTXHV

3RVVXtPRVDLQGDXPDJUDQGHSUHVHQoDQDVPtGLDVVRFLDLVFRQWDQGRFRPPDLVGH
PLO VHJXLGRUHV GH QRVVRV SHUILV HP UHGHV VRFLDLV FRP DSUR[LPDGDPHQWH  PLO
VHJXLGRUHV DSHQDV QR ,QVWDJUDP HP DJRVWR GH  3DVVDQGR D H[SORUDU QRVVDV
KDELOLGDGHV QR HFRPPHUFH FRPHoDPRV D XWLOL]DU QRYRV FDQDLV FRPR R DSOLFDWLYR GR
:KDWVDSSID]HQGRXPDLQWHJUDomRGHRQHRIIOLQHTXHQRVSHUPLWHOHYDUQRVVDVYLWULQHV
DRVQRVVRVFOLHQWHVGHIRUPDiJLOLQRYDGRUD3HODIHUUDPHQWDRVYHQGHGRUHVGDVQRVVDV
ORMDVItVLFDVLQWHUDJHPFRPRVFOLHQWHVSRUPHLRGRDSOLFDWLYR:KDWV$SSSHUPLWLQGRTXH
QDVYHQGDVGRVSURGXWRVWRGRVRVYHQGHGRUHVGDVORMDVSDVVDVVHPDVHUFRQVLGHUDGRV
GLJLWDLVDWLYRVFRQWLQXDQGRDVYHQGDVGRVQRVVRVSURGXWRVGXUDQWHDTXDUHQWHQD2JUiILFR
DEDL[R GHPRQVWUD D HYROXomR GR 136 GD &RPSDQKLD HP YLUWXGH GDV QRYDV IHUUDPHQWDV
XWLOL]DGDVGHVFULWDVDFLPD


,QFOXL)DFHERRN,QVWDJUDP<RXWXEH3LQWHUHVW/LQNHGLQH7

)%ORJ XVXiULRVDWLYRV HPIHYHUHLURGH
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7DLVSODWDIRUPDVGHPtGLDGLJLWDOSHUPLWHPDOpPGDPDLRULQWHUDomRFRPRS~EOLFRDOYRD
FRQH[mRHQWUHDPDUFDHFRQVXPLGRURHQULTXHFLPHQWRGDSODWDIRUPDRPQLFDQDOHDPDLRU
YLVLELOLGDGHSDUDDGLYXOJDomRGHQRVVDVH[SHULrQFLDVFRPRSRUPHLRGHLQIOXHQFLDGRUHV
GLJLWDLVHHYHQWRVQDUHGHVRFLDO)DFHERRN1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GH   GH QRVVDV YHQGDV IRUDP LQIOXHQFLDGDV GLJLWDOPHQWH R TXH GHPRQVWUD R
UHWRUQR H[SUHVVLYR GR LQYHVWLPHQWR QR SURFHVVR GH GLJLWDOL]DomR GH QRVVR QHJyFLR H
PDUNHWLQJ EHP FRPR XPD HYROXomR FRP UHODomR DR REVHUYDGR HP MDQHLUR GH 
FRQIRUPHGHPRQVWUDGRSHORJUiILFRDEDL[R



$FUHGLWDPRV TXH D QRVVD SODWDIRUPD RPQLFDQDO SRVVXL DLQGD JUDQGH SRWHQFLDO GH
FUHVFLPHQWRHQJDMDQGRQRVVRFRQVXPLGRUHPWRGRVRVFDQDLVGLVSRQLELOL]DGRV1RVVRecommerce UHSUHVHQWRX DSUR[LPDGDPHQWH  GR QRVVR VHOO RXW QR SHUtRGR GH VHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHVHQGRRUHVWDQWHGRQRVVRVHOORXWUHSUHVHQWDGRSHODVYHQGDV
HP QRVVDV ORMDV ItVLFDV $SURYHLWDPRV D QHFHVVLGDGH DSUHVHQWDGD HP GHFRUUrQFLD GR
IHFKDPHQWRGHQRVVDVORMDVItVLFDVGHYLGRjSDQGHPLDGR&29,'QRSULPHLURVHPHVWUH
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GHSDUDDODYDQFDURSURMHWRGHRPLFDQDOLGDGHLQFHQWLYDQGRDXWLOL]DomRGRVFDQDLV
GLJLWDLVSDUDDFRPXQLFDomRHUHODFLRQDPHQWRFRPRVFOLHQWHV
'H DFRUGR FRP QRVVRV GDGRV LQWHUQRV R FOLHQWH RPLQLFDQDO TXH FRQVRPH DWUDYpV GRV
FDQDLVItVLFRHRQOLQHFRQVRPH[PDLVTXHRFOLHQWHH[FOXVLYRGRFDQDOItVLFRH[PDLV
TXHRFOLHQWHH[FOXVLYRGRHFRPPHUFH
1RVVDV9DQWDJHQV&RPSHWLWLYDV
$FUHGLWDPRVTXHDVVHJXLQWHVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVQRVGLIHUHQFLDPGRVFRQFRUUHQWHVH
FRQWULEXHPSDUDQRVVRVXFHVVR
Plataforma (ecossistema) de Wellness
$OpP GRV VHUYLoRV Mi RIHUHFLGRV SHOD QRVVD SODWDIRUPD 7) 6SRUWV SODQHMDPRV HVFDODU D
XWLOL]DomRGDVXDSODWDIRUPDGLJLWDOFRPRREMHWLYRGHHQJDMDUXPQ~PHURFDGDYH]PDLRU
GHIUDQTXHDGRVWUHLQDGRUHVHDWOHWDVGHQWURGRHFRVVLVWHPDZHOOQHVVQRVSUy[LPRVDQRV
'HVVHPRGREXVFDPRVLPSXOVLRQDURWUiIHJRRQOLQHQDSODWDIRUPDSURSULHWiULDDWUDYpVGR
DXPHQWR GD RIHUWD GH HYHQWRV SRU SDUWH GRV WUHLQDGRUHV H IUDQTXHDGRV DOpP GD
SRVVLELOLGDGHGHLQWHUDomRHQWUHWRGDVDVSDUWHVHQYROYLGDVQRHFRVVLVWHPD3RVVXtPRVR
REMHWLYRGHH[SORUDUDLQGDPDLVVHUYLoRVUHODFLRQDGRVDSODWDIRUPDQRIXWXURXPDYH]TXH
VHWUDWDGHXPPRGHORGHQHJyFLRVHVFDOiYHOHTXHFRQWULEXLUiFRPDHVWUDWpJLDGHDOoDUD
&RPSDQKLDFDGDYH]PDLVDRVWDWXVGHXPDSODWDIRUPDGHEHPHVWDU
Marca reconhecida e de grande potencial de exploração
1RVVDPDUFDD7UDFN )LHOGHVWiKiPDLVGHDQRVQDYDQJXDUGDGRYDUHMRGHYHVWXiULR
HVSRUWLYR H H[SHULrQFLDV HVSRUWLYDV (P  SRVVXtDPRV XP UHFRQKHFLPHQWR EUDQG
DZDUHQHVV  GH  FRQIRUPH SHVTXLVD LQWHUQD UHDOL]DGD 1RVVD PDUFD UHIHUrQFLD HP
HVWLORGHYLGDDWLYRHVDXGiYHOpXPH[HPSORGHOHDOGDGHGHQRVVRVFOLHQWHVGHVXDUHODomR
GHORQJRSUD]RFRQRVFRHVHXHQJDMDPHQWRQRHFRVVLVWHPD
(PLQLFLDPRVXPSURMHWRGHEUDQGLQJFRPUHQRPDGDFRQVXOWRULDGHPDUFDYLVDQGRD
FRQVWUXomR GH XPD HVWUDWpJLD TXH DXPHQWH DLQGD PDLV R QRVVR DZDUHQHVV
UHFRQKHFLPHQWRSHORVFRQVXPLGRUHV HUHIRUFHDQRVVDPLVVmRGHFRQHFWDUSHVVRDVDXP
HVWLORGHYLGDDWLYRHVDXGiYHO
2 QRVVR REMHWLYR SULQFLSDO p HYROXLU GH XPD PDUFD IRFDGD HP SURGXWRV H H[SHULrQFLDV
HVSRUWLYDVSDUDXPDSODWDIRUPDGHHVWLORGHYLGDDWLYRHVDXGiYHOTXHSOXJDGDDRQRVVR
HFRVVLVWHPD FDQDLVHYHQWRVSURGXWRVHVHUYLoRV DODYDQTXHPHFRQVROLGHPHVVHQRYR
FRQFHLWR
$FUHGLWDPRV TXH D SDQGHPLD RFDVLRQDGD HP  DFHOHURX D WUDQVIRUPDomR GLJLWDO GD
&RPSDQKLD DPSOLDQGR D FDSDFLGDGH GH DWXDomR GD PDUFD HP XP PHUFDGR HP
WUDQVIRUPDomRVHMDDWUDYpVGHSURGXWRVDOLQKDGRVDRVQRYRVKiELWRVGRFRQVXPLGRUVHMD
DWUDYpV GH H[SHULrQFLDV SURPRYLGDV GLDULDPHQWH GH IRUPD RQOLQH H JUDWXLWD WUD]HQGR R
FRQFHLWRGHSODWDIRUPDGHwellnessSDUDRVPDLVGLYHUVRVDPELHQWHVGRFRQVXPLGRU
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Utilização de um modelo de negócios de franquia diferenciado
(PRSWDPRVSHORLQYHVWLPHQWRHPXPPRGHORTXHpFRPSRVWRSUHGRPLQDQWHPHQWH
SRUORMDVIUDQTXHDGDVDVTXDLVUHSUHVHQWDYDPHPGHMXQKRGHGRQ~PHUR
WRWDOGHORMDVHTXHJHUDUDPQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHXP
VHOORXWGH5PLOK}HVUHVXOWDQGRSDUDD&RPSDQKLDHPXPDUHFHLWDEUXWDGH5
PLOK}HV
8PD GDV YDQWDJHQV FRPSHWLWLYDV DSUHVHQWDGD SRU QRVVR PRGHOR GH QHJyFLRV p R
UHODFLRQDPHQWRGLIHUHQFLDGRTXHHVWDEHOHFHPRVFRPQRVVRVIUDQTXHDGRVRQGHFREUDPRV
RVUR\DOWLHVDSHQDVQRPRPHQWRHPTXHSURGXWRVVmRYHQGLGRVDR FRQVXPLGRUILQDOGH
IRUPD D HYLWDU SRVVtYHLV SHUGDV GH HVWRTXHV EHP FRPR HVWDEHOHFHU FRP QRVVRV
IUDQTXHDGRVXPDUHODomRGHSDUFHULDHIHWLYD
2VXSRUWHSDUDQRVVRVIUDQTXHDGRVFRPHoDDQWHVGRPRPHQWRGDDEHUWXUDGHVXDORMD
DX[LOLDQGRQDQHJRFLDomRGHDOXJXpLVRULHQWDQGRHPIUHQWHVFRPRDEHUWXUDGHHPSUHVDH
&13- HODERUDQGR SURMHWR GH DUTXLWHWXUD OD\RXW LQWHUQR H H[WHUQR  DFRPSDQKDQGR D
PRQWDJHP GD ORMD RUJDQL]DomR GH HVWRTXH 7, YLVXDO PHUFKDQGLVLQJ  H RULHQWDQGR D
FRQWUDWDomRHWUHLQDPHQWRGHIXQFLRQiULRV)RUQHFHPRVDRORQJRGRQRVVRUHODFLRQDPHQWR
WUHLQDPHQWRV DGLFLRQDLV VXSRUWH GH 5+ H EDFNRIILFH VLVWHPDV VmR  LQWHJUDGRV 
VXSHUYLVLRQDPRVHPWHPSRUHDOVXDSHUIRUPDQFH
1RVVD HVWUXWXUD GH VXSRUWH DRV IUDQTXHDGRV IRL IRUWDOHFLGD SRU PHLR GH XPD VpULH GH
PHGLGDVDGRWDGDVQRHQIUHQWDPHQWRjSDQGHPLDGR&29,'FRORFDQGRRIUDQTXHDGR
HPSRVLomRFHQWUDOGRQRVVRSODQRGHUHDomR&RPRIRUPDGHPDQWHUDSDUFHULDGHVWHV
UHODFLRQDPHQWRV DWXDPRV QD LQWHUPHGLDomR GH QHJRFLDo}HV UHDOL]DGDV FRP VKRSSLQJ
FHQWHUVEXVFDQGRDOWHUQDWLYDVTXHDX[LOLDVVHPRVIUDQTXHDGRVGXUDQWHRSHUtRGRQRTXDO
DV ORMDV ItVLFDV IRUDP IHFKDGDV DOpP GH RIHUHFHU SODQRV GH SRVWHUJDomR GRV WtWXORV GRV
IUDQTXHDGRVHGHVHQYROYHUPHGLGDVTXHJDUDQWLVVHPVXDUHQWDELOLGDGHHPDUJHPGHOXFUR
$OpP GLVVR DFHOHUDPRV R GHVHQYROYLPHQWR H LPSOHPHQWDomR GH IHUUDPHQWDV GLJLWDLV GH
FRPXQLFDomR FRP FOLHQWHV H JHUDomR GH leads GH YHQGD HQWUH RV IUDQTXHDGRV H VHXV
FOLHQWHV XWLOL]DQGR D EDVH GH GDGRV FHQWUDO &50  H IRUPDV GH UHPXQHUDomR DRV
IUDQTXHDGRVEDVHDGDQDVYHQGDVGRQRVVRe-commerce
&HQWUDOL]DPRV DV FULDo}HV GDV FDPSDQKDV SXEOLFLWiULDV H FRRUGHQDPRV R PDUNHWLQJ
UHJLRQDO GDV IUDQTXLDV DFRPSDQKDQGR DV UHGHV VRFLDLV H GHPDLV XWLOL]Do}HV GD PDUFD
7UDFN )LHOGSHORVIUDQTXHDGRV
,QYHVWLPRV DLQGD QD PDQXWHQomR GRV FRQWUDWRV GH IUDQTXLD Mi H[LVWHQWHV SULRUL]DQGR
QRVVRVIUDQTXHDGRVQRPRPHQWRGHDEHUWXUDGHQRYDVORMDV'HVVDIRUPDHPGHMXQKR
GHQRVVRVSULQFLSDLVFLQFRJUXSRVGHIUDQTXHDGRVHUDPRVGHWHQWRUHVGHORMDV
UHSUHVHQWDQGRGRQ~PHURWRWDOGHQRVVDVORMDVItVLFDVRTXHSHUPLWHTXHRNQRZKRZ
GDRSHUDomRGHORMDVSDGUmRVHMDPDQWLGRHDSHUIHLoRDGR
1RVVRV SDUFHLURV GH IUDQTXLDV UHSUHVHQWDP DLQGD IRUWH LQIOXrQFLD H SRVVXHP R
FRQKHFLPHQWR ORFDO QHFHVViULR SDUD DGDSWDU QRVVR PRGHOR SDGUmR GH RSHUDomR jV
SDUWLFXODULGDGHVUHJLRQDLV2VIUDQTXHDGRVTXHVHWRUQDP³HPEDL[DGRUHV´GDQRVVDPDUFD
HP VXDV UHVSHFWLYDV ORFDOLGDGHV XWLOL]DP VHXV UHODFLRQDPHQWRV H H[SHUWLVH ORFDO SDUD D
UHDOL]DomRGHH[SHULrQFLDVSRUFRQWDSUySULDRTXHFRQWULEXLIRUWHPHQWHFRPQRVVRSODQR
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GHQHJyFLRV1RVVDSUHVHQoDQDFLRQDOSRUPHLRGHQRVVRPRGHORGHIUDQTXLDVSRVVLELOLWRX
TXHDSUHQGrVVHPRVVREUHDVSDUWLFXODULGDGHVGHFDGDUHJLmRDERUGDQGRDVQHFHVVLGDGHV
GHPRGDHH[SHULrQFLDVHVSHFtILFDVGHFDGDXPD
Processo assertivo de desenvolvimento de produtos
$WULEXtPRVQRVVDKDELOLGDGHGHGHVHQYROYHUSURGXWRVHVHUYLoRVVXSHULRUHVDXPDVpULHGH
IDWRUHV LQFOXLQGR IRFR QR FOLHQWH QR SURFHVVR GH FULDomR H GHVLJQ GH QRVVRV DUWLJRV
HVSRUWLYRV SDUFHULDV FRP IRUQHFHGRUHV HVWUDWpJLFRV FRQVWDQWH H LPHGLDWR feedback GH
QRVVRV IUDQTXHDGRV H FOLHQWHV HVSHFLDOPHQWH SRU PHLR GH QRVVD JUDQGH SUHVHQoD QDV
PtGLDVVRFLDLV
7RGR QRVVR SURFHVVR GH SURGXomR H GHVHQYROYLPHQWR p DOWDPHQWH RULHQWDGR SRU GDGRV
FOLHQWHV WHFQRORJLD WHQGrQFLDV GH PRGD H LQRYDomR 1RVVRV SURGXWRV ODQoDGRV VmR
WHVWDGRV EXVFDQGR JDUDQWLU TXDOLGDGH FRQIRUWR H H[FHOrQFLD SDUD XPD PDLRU
DVVHUWLYLGDGH
Cadeia de Suprimentos:0DQWHPRVFRQVWDQWHIRFRHPHILFLrQFLDHUHQWDELOLGDGHSDUDQRVVD
FDGHLDGHVXSULPHQWRV8WLOL]DPRVVLVWHPDVDYDQoDGRVGHGDWDDQDO\WLFVSDUDVXSRUWDUR
SURFHVVR GH SODQHMDPHQWR GH SURGXomRHGLVWULEXLomRGHSURGXWRVSDUDWRGRVRVFDQDLV
7RGDVDVSUHYLV}HVSDUDDGLVWULEXLomRGHSURGXWRVVmRIHLWDVFRPEDVHHPXPDIHUUDPHQWD
SURSULHWiULDFXVWRPL]DGDSDUDRQRVVRQHJyFLR
Estratégia de Produto: 'H PRGR D RWLPL]DU D DVVHUWLYLGDGH GH FROHo}HV PD[LPL]DU
UHQWDELOLGDGHHVDWLVID]HUQRVVRVFRQVXPLGRUHVHVWUXWXUDPRVQRVVDHVWUDWpJLDGHSURGXWRV
GLYLGLGDHPSULQFLSDLVIRFRV L 75(1'SURGXWRVLQRYDGRUHVGLVUXSWLYRVFRPGHPDQGD
GHVFRQKHFLGD LL &2/(d®(6&È368/$SHORPHQRVODQoDPHQWRV DQXDLVSURGXWRV
QRYRVDVHUHPWHVWDGRV LLL &2/(d2SURGXWRVMiWHVWDGRVHFRPERDSHUIRUPDQFHGH
YHQGDVXWLOL]DQGRFRUHVHHVWDPSDVGDFROHomRHPTXHVWmR YHUmRRXLQYHUQR H LY 1226
QHYHURXWRIVWRFN SURGXWRVGHDOWDSHUIRUPDQFHGHYHQGDVLQGHSHQGHQWHGDFROHomR
'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDSRVVXLXPDOWRYROXPHGHSURGXomRUHFRUUHQWHPD[LPL]DQGR
LQWHUDomRFRPIRUQHFHGRUHVPDQWHQGRXPYROXPHVLJQLILFDWLYRGHSURGXWRVWHFQROyJLFRV
LQRYDGRUHV H GH DOWD TXDOLGDGH PDV DLQGD FRP EDL[R ULVFR GH PDUNGRZQ H JDUDQWLD GH
SUHoRFKHLR
Fundadores atuantes e talentos engajados trabalhando com uma equipe de
administradores profissional e experiente
1RVVRVWUrV6yFLRV)XQGDGRUHVFRPPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDQRPHUFDGRGRYDUHMR
HVSRUWLYR HVWmR DWLYDPHQWH SUHVHQWHV QD URWLQD GLiULD GD &RPSDQKLD DWXDQGR FRPR
PHPEURV GR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H FRPSRQGR RV FRPLWrV GH (VWUDWpJLD H
,QRYDomRGH6XVWHQWDELOLGDGHHGH9DUHMR2&RPLWrGH(VWUDWpJLDH,QRYDomRWHPFRPR
SULQFLSDO DWULEXLomR DVVHVVRULD QD GHILQLomR GD HVWUDWpJLD GDV PHWDV H REMHWLYRV GD
&RPSDQKLD]HODQGRSHODSUHVHUYDomRGRVSULQFtSLRVGRVYDORUHVHLGHQWLGDGHGDPDUFD
7UDFN )LHOG HQTXDQWR R &RPLWr GH 6XVWHQWDELOLGDGH TXH QmR VH WUDWD GH XP &RPLWr
IRUPDOPHQWH LQVWLWXtGR WHP FRPR SULQFLSDO DWULEXLomR R PRQLWRUDPHQWR H GHILQLomR GH
HVWUDWpJLDVPHWDVHREMHWLYRVGHORQJRSUD]RSDUDTXHD&RPSDQKLDVLJDFRPDVPHOKRUHV
SUiWLFDVHLQLFLDWLYDVDOLQKDGDVDRVSDGU}HV(6*2&RPLWrGH9DUHMRSRUVXDYH]DWXD
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GH IRUPD D DVVHVVRUDU R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QD DQiOLVH H
LGHQWLILFDomRGHRSRUWXQLGDGHVFRPHUFLDLVEHPFRPRDSRLRQDGHILQLomRGDHVWUDWpJLDGH
YHQGDVHYDUHMRGD&RPSDQKLD
$ DWXDomR GRV 6yFLRV)XQGDGRUHV p DSRLDGD SRU XPD 'LUHWRULD ([HFXWLYD FRPSRVWD SRU
SURILVVLRQDLVFRPYDVWDH[SHULrQFLDHFRQKHFLPHQWRGRVHWRUYDUHMLVWDEUDVLOHLURDPSOLDQGR
D YLVmR FRUSRUDWLYD HPSUHHQGHGRUD GD &RPSDQKLD $ H[SHULrQFLD H R HQJDMDPHQWR GH
QRVVD DGPLQLVWUDomR VmR HOHPHQWRV FUXFLDLV SDUD D H[SDQVmR H HVWUDWpJLD GH QRVVRV
QHJyFLRVHVWDQGRFRPSURPHWLGDFRPDPLVVmRGHLQWHJUDUQRVVRcore businessWHFQRORJLD
HH[SHULrQFLDVDILPGHSURPRYHUXPDSODWDIRUPDTXHSURSLFLHDRVQRVVRVFOLHQWHVXPHVWLOR
GHYLGDPDLVDWLYRHVDXGiYHOHPGLYHUVRVkPELWRVGHVXDVYLGDVSHVVRDLV
2HQJDMDPHQWRGDQRVVDDGPLQLVWUDomRPRVWURXVHDLQGDPDLVHYLGHQWHQDDWXDOSDQGHPLD
GR&29,'SURWDJRQL]DQGRRVSODQRVGHDomRGHVHQYROYLGRVWDQWRSHORFRPLWrGHJHVWmR
GHFULVHTXDQWRSHORFRPLWrGHUHWRPDGD&RPXPDSUHVHQoDIRUWHHLQWHJUDGDDUiSLGD
DWXDomRGHQRVVRVH[HFXWLYRVHDGPLQLVWUDGRUHVSHUPLWLXDWUDQVIRUPDomRGHXPDSRVVtYHO
FULVH RFDVLRQDGD SHOD SDQGHPLD HP  HP RSRUWXQLGDGH 3RU PHLR GH XPD DWXDomR
GLQkPLFDHiJLOYLVOXPEUDQGRPHGLGDVGHSUHYHQomRGRVLPSDFWRVQHJDWLYRVGDSDQGHPLD
IRPRV FDSD]HV GH UHDOL]DU UHQHJRFLDo}HV FRP QRVVRV SULQFLSDLV SDUFHLURV FRPHUFLDLV H
JDUDQWLUHVWDELOLGDGHHFRQ{PLFDPHVPRFRPRIHFKDPHQWRUHSHQWLQRGHQRVVDVORMDVDOpP
GH DFHOHUDU Do}HV YROWDGDV D LQRYDomR GR QRVVR PRGHOR GH QHJyFLRV FRP R
GHVHQYROYLPHQWR GH LQLFLDWLYDV WHFQROyJLFDV H D PD[LPL]DomR GD RPQLFDQDOLGDGH FXMRV
SURMHWRVMiDSUHVHQWDUDPUHWRUQRQDVYHQGDVGHe-commerceUHDOL]DGDVQRSHUtRGR
1RVVD(VWUDWpJLD
1RVVRREMHWLYRDORQJRSUD]RpIRUWDOHFHUHDXPHQWDURUHFRQKHFLPHQWRGDQRVVDPDUFD
EUDQGDZDUHQHVV QmRVyFRPRSURWDJRQLVWDQRVHWRUGHYDUHMRGHDUWLJRVHVSRUWLYRVPDV
FRPR XPD SODWDIRUPD OtGHU QD SURSDJDomR GH XP HVWLOR GH YLGD DWLYR H VDXGiYHO
7UDEDOKDPRVDWUDYpVGRQRVVRHFRVVLVWHPDSDUDDWLQJLUHVVHREMHWLYR
%XVFDPRVDLQGDSRUPHLRGDPDLRULQWHJUDomRWHFQROyJLFDFRPQRVVRPRGHORRSHUDFLRQDO
DILGHOL]DomRGRS~EOLFRTXHSDUWLFLSDGHQRVVDVH[SHULrQFLDVSDUDTXHVHHQYROYDPHP
XPDH[SHULrQFLDFRPSOHWD7 )HWRUQHPVHWDPEpPFOLHQWHVFDWLYRVGHQRVVDPDUFD
3UHWHQGHPRVDLQGDDXPHQWDUDSDUWLFLSDomRGHQRVVDVYHQGDVQDFDWHJRULDGHFDOoDGRV
HVSRUWLYRV H YLVOXPEUDPRV WDPEpP JUDQGHV RSRUWXQLGDGHV GH FRQWLQXDU DXPHQWDQGR R
HQJDMDPHQWR GH WRGRVRV S~EOLFRV DWUDYpV GRGHVHQYROYLPHQWR GD QRVVD 3ODWDIRUPD 7)
6SRUWVHGRHFRVVLVWHPDGHZHOOQHVV
Investir no aumento do reconhecimento da marca e na expansão regional inteligente
&RQWLQXDPRVIRUWDOHFHQGRQRVVDPDUFDSRUPHLRGHXPDFRPELQDomRGHHQWUHJDGHSHoDV
GH TXDOLGDGH H HVWLOR IXQFLRQDO H PRGHUQR EHP FRPR SHOD RIHUWD FDGD YH] PDLRU GH
H[SHULrQFLDV7UDFN )LHOGQRkPELWRGRQRVVRFLUFXLWRGHFRUULGDVGHUXDHRXWURVHYHQWRV
HVSRUWLYRVGLYHUVRVTXHWHPRVSURPRYLGR
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&RPRDXPHQWRGRUHFRQKHFLPHQWRHRIRUWDOHFLPHQWRGDQRVVDPDUFDQDVGHPDLVUHJL}HV
GR%UDVLOWDPEpPYLVXDOL]DPRVRSRUWXQLGDGHVGHDEULUQRYDVORMDVItVLFDVQRSDtVWDQWRHP
QRVVR PRGHOR XWLOL]DGR SDUD DV ORMDV GH UXD HP ORFDLV HVWUDWpJLFRV FRP DOWR WUiIHJR GH
SHGHVWUHVTXDQWRHPVKRSSLQJFHQWHUVHDFDGHPLDVRQGHWHPRVDFHVVRDRQRVVRS~EOLFR
DOYRHDOLQKDPHQWRFRPQRVVDPLVVmRGHVHLQVHULUQDYLGDGHFRQVXPLGRUHVTXHYDORUL]DP
XPHVWLORGHYLGDDWLYRHVDXGiYHO
$FUHGLWDPRV TXH QRVVD ORQJD KLVWyULD FRP RSHUDGRUHV GH VKRSSLQJ FHQWHUV MXQWR FRP
QRVVDYDVWDH[SHULrQFLDHPDEULUORMDVItVLFDVHQRVVDDEUDQJrQFLDQDFLRQDOSRGHFRQWULEXLU
SDUD QHJyFLRV HP QRYRV FHQWURV FRPHUFLDLV HP ORFDOL]Do}HV HVWUDWpJLFDV GH PDQHLUD
HILFLHQWH$LQGDDFUHGLWDPRVTXHDH[SDQVmRUHJLRQDOVHUiIRUWDOHFLGDSRUQRVVRPRGHOR
GHQHJyFLRGHIUDQTXLDVFRPUHODomRDRSRUWXQLGDGHVGHH[SDQVmRTXHHPQRVVDYLVmR
SRVVDPVHUPHOKRUDSURYHLWDGDVSRUPHLRGHIUDQTXHDGRVHQmRGHORMDVSUySULDVWHQGR
HPYLVWDTXHMiSRVVXtPRVSDUFHLURVHPGLYHUVDVUHJL}HVGR%UDVLOFDSD]HVGHLQDXJXUDUH
RSHUDUQRYDVORMDVTXHVHMDPHPEDL[DGRUHVGDFXOWXUD7UDFN )LHOG
Desenvolver a Plataforma TF Sports e o Ecossistema de Wellness
%XVFDPRVFRQVWDQWHPHQWHLPSOHPHQWDULQLFLDWLYDVYLVDQGRDPHOKRULDGDH[SHULrQFLDGRV
FRQVXPLGRUHVWHQGRFRPRREMHWLYRFULDUSURGXWRVHH[SHULrQFLDVSDUDRVQRVVRVFOLHQWHV
TXHVHMDPDVVRFLDGRVDRFRQFHLWRGHEHPHVWDU wellness ,VVRLQFOXLDHVWUXWXUDomRHD
FRRUGHQDomR GH QRVVDV H[SHULrQFLDV D FRQVWDQWH PHOKRULD HP QRVVDV SODWDIRUPDV H
PtGLDV GLJLWDLV H R GHVHQYROYLPHQWR GH QRYDV WHFQRORJLDV DYDQoDGDV TXH SURSLFLHP DR
FRQVXPLGRUH[SHULrQFLDVPDLVSUiWLFDVHYDQWDMRVDV
1HVVD OLQKD SUHWHQGHPRV GHVHQYROYHU XPD SODWDIRUPD TXH HQJOREH GLIHUHQWHV VHUYLoRV
UHODFLRQDGRV j EXVFD GR EHPHVWDU DX[LOLDQGR H FRQHFWDQGR SHVVRDV TXH HVWHMDP HP
EXVFD GH XP HVWLOR GH YLGD DWLYR H VDXGiYHO DWUDYpV GH QRVVRV SURGXWRV H VHUYLoRV
RIHUHFLGRVHPXPD~QLFDSODWDIRUPD
$OpP GLVVR SRVVXtPRV XPD DPSOD JDPD GH LQIRUPDo}HV H RSRUWXQLGDGHV DSUHVHQWDGDV
SRUPHLRGDXWLOL]DomRDWXDOGHQRVVDVWHFQRORJLDVHSUHWHQGHPRVFRRUGHQiODVGHIRUPD
PDLVRUJDQL]DGDSDUDTXHHVWDVJHUHPUHVXOWDGRVHPQRVVRQtYHOGHYHQGDVHXWLOL]DomR
GHVHUYLoRV3RVVXtPRVSURILVVLRQDLVGHYHQGDVDWHQGLPHQWRHSDUFHLURVGHUHDOL]DomRGDV
H[SHULrQFLDV DOWDPHQWH TXDOLILFDGRV H LQIOXHQWHV IRFDGRV QR GHVHQYROYLPHQWR GH
UHODFLRQDPHQWRV TXH ILGHOL]HP QRVVRV FOLHQWHV SRU PHLR GD LPSODQWDomR H GR
GHVHQYROYLPHQWRGRQRVVRRPQLFDQDO
&RP WRGDV HVVDV LQLFLDWLYDV DFUHGLWDPRV WHU D RSRUWXQLGDGH GH GHVHQYROYHU XPD ~QLFD
SODWDIRUPDGHVHUYLoRVDRVQRVVRVFOLHQWHVQDTXDOSUHWHQGHPRVDJUHJDUVHUYLoRVTXHLUmR
FRQHFWDUDLQGDPDLVRVQRVVRVFOLHQWHVDXPHVWLORGHYLGDDWLYRHVDXGiYHO
Desenvolver ainda mais as operações de planejamento, eficiência produtiva e
distribuição efetiva
)RFDPRV QD FRQVWDQWH PHOKRULD GH QRVVDV RSHUDo}HV GH QHJyFLRV SRU PHLR GH QRYRV
VLVWHPDVSURFHVVRVPDLVHILFD]HVGHSHGLGRVHGLVWULEXLomREXVFDQGRWUD]HUDJLOLGDGHH
IOH[LELOLGDGHSDUDLPSXOVLRQDUQRVVRFUHVFLPHQWR,VVRLQFOXLREWHUPDLRUHILFLrQFLDHPQRVVD
FDGHLDGHVXSULPHQWRVHUHODFLRQDPHQWRFRPIRUQHFHGRUHV
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'HVHQYROYHPRV XPD HVWUXWXUD SDUD QRVVR SURFHVVR GH SURGXomR HGLVWULEXLomR TXH YLVD
JDUDQWLU R IRUQHFLPHQWR DGHTXDGR GH SURGXWRV H FXVWRV IDYRUiYHLV SRU PHLR GR
IUDFLRQDPHQWRQDUHSRVLomRXWLOL]DomRGHHVWRTXHLQWHJUDGRHJDUDQWLDDRDWHQGLPHQWRGR
RPQLFDQDO$IUHTXrQFLDGHDEDVWHFLPHQWRGHORMDVpIHLWDVHPDQDOPHQWHHSRUPHLRGD
XWLOL]DomRGHWUDQVSRUWDGRUDVWHUFHLUL]DGDVID]HQGRFRPTXHDVQRYDVWHQGrQFLDVHVWHMDP
UDSLGDPHQWHGLVSRQtYHLVDRVFRQVXPLGRUHV
Parcerias alinhadas com a Missão
5HDOL]DPRVSDUFHULDVFRPHPSUHVDVDOLQKDGDVjQRVVDPLVVmRGHFRQHFWDUSHVVRDVDXP
HVWLOR GH YLGD DWLYR H VDXGiYHO $VVLP SRU PHLR GD QRVVD DVVRFLDomR FRP PDUFDV
VHOHFLRQDGDVEXVFDPRVJDUDQWLUDRVQRVVRVFOLHQWHVXPDH[SHULrQFLDFRPSOHWDWDQWRSRU
PHLRGDSUiWLFDHVSRUWLYDTXDQWRHPVHXYHVWXiULRDOLPHQWDomRHFRWLGLDQR'HQWUHQRVVRV
SURMHWRV GH SDUFHULD SRVVXtPRV LQ~PHURV SURGXWRV TXH VH UHODFLRQDP DR VHJPHQWR GH
ZHOOQHVVSDVVDQGRSRUSURGXWRVDOLPHQWtFLRVHOHWU{QLFRVHDWpVHUYLoRVDOpPGDSDUFHULD
FRP XPD DJrQFLD GH YLDJHQV TXH RIHUHFH HP FRQMXQWR FRP D 7UDFN )LHOG URWHLURV GH
YLDJHPTXHHQYROYDPDSUiWLFDHVSRUWLYDHPGLYHUVDVORFDOLGDGHVQR%UDVLOHQRH[WHULRU
SDUDRVQRVVRVFOLHQWHVDWUDYpVGRQRVVRFDQDO7)7ULSV&RPRFUHVFLPHQWRFRQVWDQWHGR
VHJPHQWRGHZHOOQHVVSUHWHQGHPRVFRQWLQXDUDILUPDUSDUFHULDVTXHDFUHVFHQWHPYDORUjV
H[SHULrQFLDVGHQRVVRVFOLHQWHV
$ &RPSDQKLD UHDOL]RX HP  XPD GH VXDV SDUFHULDV PDLV PDUFDQWHV FRP D PDUFD
9RONVZDJHQSRUPHLRGRODQoDPHQWRGRPRGHOR3DUDWL7UDFN )LHOGTXHGHPRQVWURXR
SRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRGDPDUFDjpSRFD
1yV DFUHGLWDPRV TXH D UHDOL]DomR GH H[SHULrQFLDV LQWHJUDGDV j XWLOL]DomR GH QRVVR
HFRVVLVWHPDHIRUoDGDQRVVDPDUFDFDSWXUDDDWHQomRGHLQ~PHUDVHPSUHVDVDFHUFDGH
RSRUWXQLGDGHV GH SDUFHULDV H OLFHQFLDPHQWRV WHQGR HP YLVWD R JUDQGH S~EOLFR TXH p
HQYROYLGRQDUHDOL]DomRGHQRVVRVHVIRUoRV
1RVVDHVWUXWXUDVRFLHWiULD
$7UDFN )LHOGIRLFULDGDHPSHORVDPLJRV%HWR)UHGH5LFDUGRHGHVGHHQWmRQXQFD
SDURX GH VH UHLQYHQWDU $EULX ORMDV DGRWRX R PRGHOR GH IUDQTXLDV H SDVVRX D VHU XPD
UHIHUrQFLDHPwellness
&RPRQmRSRGHULDGHL[DUGHVHUFRPDLQWHQomRGHIRUWDOHFHUVXDPDUFDFXOWXUDHVStULWR
LQRYDGRUHDRPHVPRWHPSRSURWHJHURVLQWHUHVVHVGHORQJRSUD]RGHWRGRVRVQRVVRV
stakeholdersSRVVXtPRVXPDHVWUXWXUDGHDFLRQiULDGLIHUHQFLDGDHLQVSLUDGDQRPRGHORGR
³supervoting stock´DPSODPHQWHXWLOL]DGRQRPHUFDGRGHFDSLWDLVQRUWHDPHULFDQRQRVVR
(VWDWXWR6RFLDOSUHYrTXHFDGDDomRRUGLQiULDRXSUHIHUHQFLDOGHWpPXPYRWRHPWRGDVDV
GHOLEHUDo}HV GD DVVHPEOHLD JHUDO SRUpP DV QRVVDV Do}HV SUHIHUHQFLDLV XP GLUHLWR
HFRQ{PLFRYH]HVPDLRUTXHRGLUHLWRHFRQ{PLFRGDVQRVVDVDo}HVRUGLQiULDV
,VVRSHUPLWHjQRVVD&RPSDQKLDHPLWLUXPGpFLPRGDTXDQWLGDGHGHDo}HVSUHIHUHQFLDLV
GR TXH VHULD QHFHVViULR SDUD TXH RV LQYHVWLGRUHV WHQKDP GLUHLWR DR YDORU HFRQ{PLFR
FRUUHVSRQGHQWHDDo}HVRUGLQiULDV$VVLPQRVVRVWUrVDFLRQLVWDVIXQGDGRUHVTXHGHWrP
DWXDOPHQWH D WRWDOLGDGH GDV Do}HV RUGLQiULDV SRGHP PDQWHU R SRGHU GH FRQWUROH GD
&RPSDQKLDFRPXPSHUFHQWXDOGRVGLUHLWRVHFRQ{PLFRVVXEVWDQFLDOPHQWHPHQRUGRTXH
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VHULDH[LJLGRVHKRXYHVVHXPD~QLFDHVSpFLHGHDomR1RVVR(VWDWXWR6RFLDOSRVVXLXPD
UHJUD FRQKHFLGD QRMDUJmR GH PHUFDGR FRPR sunset provision TXH SUHYr TXH DVDo}HV
SUHIHUHQFLDLVVHUmRDXWRPDWLFDPHQWHFRQYHUWLGDVHPDo}HVRUGLQiULDVQDSURSRUomRGH
Do}HVRUGLQiULDVSDUDFDGDDomRSUHIHUHQFLDOVHHTXDQGRDSRUFHQWDJHPGHSDUWLFLSDomR
QRV GLYLGHQGRV UHSUHVHQWDGD SHOR Q~PHUR WRWDO GH Do}HV RUGLQiULDV HPLWLGDV SHOD
&RPSDQKLDH[FOXtGDVDVDo}HVHPWHVRXUDULDIRULQIHULRUD
(VVDHVWUXWXUDGLIHUHQFLDGDYLVDSUHVHUYDUXPDGHQRVVDVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVTXHpD
SHUPDQrQFLD GRV QRVVRV WUrV DFLRQLVWDV IXQGDGRUHV FRPR FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD
]HODQGRSHODSUHVHUYDomRGRVSULQFtSLRVGRVYDORUHVHLGHQWLGDGHGDPDUFD7UDFN )LHOGH
GD HPSUHVD SRU HOHV IXQGDGD H DGPLQLVWUDGD FRP VXFHVVR DR ORQJR GH VXD WUDMHWyULD
YHQFHGRUD
$LQGD IRL FULDGR HVWDWXWDULDPHQWH R &RPLWr GH (VWUDWpJLD H ,QRYDomR IRUPDGR SHORV
IXQGDGRUHVFRPDIXQomRGHDQDOLVDUHIRUQHFHUDFRQVHOKDPHQWRHRSLQLmRDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRTXDQWRjHVWUDWpJLDHjGHILQLomRGHPHWDVHREMHWLYRVGD&RPSDQKLDGH
IRUPDDDVVHJXUDUVHXVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV
$VVLPWHQGRHPYLVWDDH[LVWrQFLDGHGXDVHVSpFLHVGHDo}HVQRVVDVDo}HVSUHIHUHQFLDLV
VHUmROLVWDGDVQR1tYHOGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDGD%7RGDYLDSDUDDVVHJXUDURV
PHOKRUHVSDGU}HVGHJRYHUQDQoDj7UDFN )LHOGFRPSURPHWHPRQRVSHUDQWHD%DDGRWDU
DVSULQFLSDLVSUiWLFDVGLIHUHQFLDGDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWR
GR 1RYR 0HUFDGR GD % $V H[LJrQFLDV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR HVWmR
LQFRUSRUDGDVHPQRVVR(VWDWXWR6RFLDOHPVXEVWLWXLomRDGHWHUPLQDGDVUHJUDVGR1tYHO
SDUD RV TXDLV REWLYHPRV GLVSHQVDV HP  GH DJRVWR GH  HP IXQomR GH QRVVR
FRPSURPLVVRYROXQWiULRGHDGHULUjVUHJUDVGRVHJPHQWRGHOLVWDJHPFRPRPDLVDOWRQtYHO
GHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGD%FRPH[FHomRGDUHJUDTXHSUHYrTXHFDSLWDOVHMDGLYLGR
H[FOXVLYDPHQWH HP Do}HV RUGLQiULDV $GLFLRQDOPHQWH D % FRQFHGHX j &RPSDQKLD XP
WUDWDPHQWRH[FHSFLRQDOQRVWHUPRVGRLWHPGR5HJXODPHQWRGR1tYHOSDUDTXHR
3HUFHQWXDO0tQLPRGH$o}HVHP&LUFXODomRSRVVDVHUFRPSXWDGRFRPEDVHDSHQDVQDV
Do}HVSUHIHUHQFLDLV±~QLFDHVSpFLHGHDo}HVDVHUDGPLWLGDjQHJRFLDomR±VREDFRQGLomR
GH TXH R 3HUFHQWXDO 0tQLPR GH $o}HV HP &LUFXODomR VHMD VXSHULRU D  GD UHIHULGD
HVSpFLH GH Do}HV GD &RPSDQKLD $ GLVSHQVD WDPEpP p FRQGLFLRQDGD j DGRomR H
PDQXWHQomR SHOD &RPSDQKLD GH GHWHUPLQDGDV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYDV Mi
DGRWDGDVSHOD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHRQmRDWHQGLPHQWRGDVFRQGLo}HV
HVWDEHOHFLGDV QD FRQFHVVmR GD UHIHULGD GLVSHQVD DFDUUHWDUi D UHYRJDomR GD GLVSHQVD
FRQFHGLGDVXMHLWRjVVDQo}HVSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGR1tYHO
3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHRULVFRGHFRUUHQWHGDDVVLPHWULDHQWUHRVGLUHLWRVSROtWLFRV
HHFRQ{PLFRVHQWUHDVDo}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGDQRVVD&RPSDQKLD
YLGH R IDWRU GH ULVFR ³Nossos acionistas controladores detêm 100% de nossas ações
ordinárias, detendo controle sobre todas as matérias sujeitas à aprovação acionária. O
controle e poder de voto detido por nossos acionistas controladores limita nossa influência
sobre matérias societárias³LWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomR'DV3ULQFLSDLV$WLYLGDGHVGR(PLVVRU(6XDV&RQWURODGDV

(YHQWRV5HFHQWHV±,PSDFWRVGD3DQGHPLDGR&29,'HP1RVVDV$WLYLGDGHV
(VWDPRV HQIUHQWDQGR XP SHUtRGR GH LQFHUWH]DV UHODFLRQDGR DR LPSDFWR FRQWtQXR GD
SDQGHPLD GR FRURQDYtUXV &29,'  VREUH DV QRVVDV YHQGDV FDGHLD GH ORJtVWLFD H D
UHDOL]DomRGHHYHQWRVHH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDV$SDQGHPLDGD&29,'HDVPHGLGDV
GHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOWRPDGDVDSDUWLUGHPDUoRGHHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDO
FRPR IRUPD GH FRQWHU D GLVVHPLQDomR GD &29,' DIHWDUDP H FRQWLQXDP D DIHWDU RV
QRVVRVQHJyFLRVQ~PHURGHYHQGDVFRQGLomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVHRV
QRVVRV IOX[RV GH FDL[D &RPR IRUPD GH GLPLQXLU RV LPSDFWRV GD &29,' HP QRVVDV
RSHUDo}HV DGRWDPRV XPD VpULH GH PHGLGDV DGPLQLVWUDWLYDV H RSHUDFLRQDLV HQYROYHQGR
QRVVRVFRODERUDGRUHVFOLHQWHVIRUQHFHGRUHVHIUDQTXHDGRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUH
HVVDVPHGLGDVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
2VHIHLWRVSURYRFDGRVSHODSDQGHPLDLPSDFWDUDPDGYHUVDPHQWHHPPDLRUJUDXDVQRVVDV
RSHUDo}HVHQWUHDSDUWLUGRPrVGHPDUoRGHGHYLGRDRIHFKDPHQWRGHQRVVDVORMDV
HRVLPSDFWRVFRQWLQXDPVHQGRYHULILFDGRVQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD3RU
HVVD UD]mR RV LPSDFWRV ILQDQFHLURV GD SDQGHPLD GD &29,' DLQGD QmR HVWmR
GHYLGDPHQWHGLPHQVLRQDGRVHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHQHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRpSRVVtYHODVVHJXUDUSOHQDPHQWHRVLPSDFWRV
GHFRUUHQWHVGD&29,'&RQWXGRWHPRVFRQKHFLPHQWRGHTXHRVLPSDFWRVGDSDQGHPLD
FRQWLQXDP H SRGHUmR FRQWLQXDU D DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV FRQGLomR
ILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVOLTXLGH]HIOX[RVGHFDL[D3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUH
RV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GD &29,' YLGH LWHQV     H  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

-85B63Y
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D,QIRUPDo}HVHVSHFtILFDVGHVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWD

$,QGLFDUFDVRRHPLVVRUVHMDVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD

DLQWHUHVVHS~EOLFRTXHMXVWLILFRXVXDFULDomR

1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD

E DWXDomR GR HPLVVRU HP DWHQGLPHQWR jV SROtWLFDV S~EOLFDV LQFOXLQGR PHWDV GH
XQLYHUVDOL]DomRLQGLFDQGR

• os programas governamentais executados no exercício social anterior, os definidos para o exercício
social em curso, e os previstos para os próximos exercícios sociais, critérios adotados pelo emissor
para classificar essa atuação como sendo desenvolvida para atender ao interesse público indicado
na letra “a”
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD

• quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos realizados, custos incorridos e a origem
dos recursos envolvidos – geração própria de caixa, repasse de verba pública e financiamento,
incluindo as fontes de captação e condições
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD

• estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no desempenho financeiro do
emissor ou declarar que não foi realizada análise do impacto financeiro das políticas públicas acima
referidas
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD

FSURFHVVRGHIRUPDomRGHSUHoRVHUHJUDVDSOLFiYHLVjIL[DomRGHWDULIDV

1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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,QIRUPDo}HV6REUH6HJPHQWRV2SHUDFLRQDLV

,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV

D

3URGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV


$&RPSDQKLDSRVVXLXP~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDORTXDOpRUJDQL]DGRGHIRUPDDSRVVXLUVHX
GHVHPSHQKR DYDOLDGR FRPR XPD ~QLFD XQLGDGH GH QHJyFLRV SDUD ILQV FRPHUFLDLV H JHUHQFLDLV
FRQIRUPH GLYXOJDGR HP VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV $VVLP HP IXQomR GD FRQFHQWUDomR GDV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDD7UDFN )LHOGHVWiRUJDQL]DGDHPXPD~QLFDXQLGDGHGHQHJyFLR2
VHJPHQWR HQJORED DV DWLYLGDGHV TXH HVWmR DVVRFLDGDV DR GHVHQYROYLPHQWR GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDHGHYLGRjSHFXOLDULGDGHHjQDWXUH]DGHVVDVRSHUDo}HVHVWmRVXEGLYLGLGDVHP

• 9DUHMRUHIHUHVHjVYHQGDVUHDOL]DGDVGLUHWDVDRFRQVXPLGRUILQDOQDVORMDVSUySULDVoutlets H
e-commerce GD&RPSDQKLD

• 0HUFDGRULDV SDUD )UDQTXLDV UHIHUHVH jV PHUFDGRULDV TXH VHUmR FRPHUFLDOL]DGDV SHOD UHGH
IUDQTXHDGDOLFHQFLDGDDRSHUDUDVORMDVGD&RPSDQKLD

• RoyaltiesUHIHUHVHDRVroyalties VREUHDVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVSHODUHGHIUDQTXHDGDOLFHQFLDGD
GD&RPSDQKLDH

• (YHQWRVUHIHUHPVHjVFRUULGDVGHUXDVFLUFXLWRVrun seriesDXODVHVSHFLDLVHPJUXSRVGHQWUH
RXWUDVH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDVRIHUHFLGDVSHOD&RPSDQKLD

$UHFHLWDGHYDUHMRpDIRQWHSULPiULDGRVUHFXUVRVGD&RPSDQKLDTXHVHUHIHUHjVYHQGDVGLUHWDV
UHDOL]DGDVDRFRQVXPLGRUILQDOQDVORMDVSUySULDV outlets He-commerceGD&RPSDQKLD$UHFHLWD
GHFRUUHQWHGDVPHUFDGRULDVFRPHUFLDOL]DGDVSHODUHGHGHIUDQTXHDGRVGD&RPSDQKLDSRUVXDYH]
pVXDIRQWHVHFXQGiULDGHUHFXUVRV

E
5HFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGRHPLVVRU

Período de seis meses findo
em 30 de junho de
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,QIRUPDo}HV6REUH6HJPHQWRV2SHUDFLRQDLV
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,QIRUPDo}HV6REUH3URGXWRV(6HUYLoRV5HODWLYRV$RV6HJPHQWRV2SHUDFLRQDLV



,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRV

RSHUDFLRQDLV

D

&DUDFWHUtVWLFDVGR3URFHVVRGH3URGXomR


5HODFLRQDPHQWRFRP&OLHQWHV

'HPDQHLUDLQWHJUDGDjVQRVVDVORMDVItVLFDVQRVVDFDGHLDSURGXWLYDEXVFDVHUHILFLHQWHHUHVSRQVLYD
jV QHFHVVLGDGHV GH QRVVRV FOLHQWHV 9LVOXPEUDQGR JDUDQWLU D TXDOLGDGH GRV QRVVRV SURGXWRV
SDUWLFLSDPRV DWLYDPHQWH GH WRGR R SURFHVVR SURGXWLYR DWUDYpV GR GHVHQYROYLPHQWR GDV SHoDV
SLORWDJHPFRPSUDGHPDWHULDLVDXGLWRULDFRQWUROHGHTXDOLGDGHYLVLWDVWpFQLFDVGHQWUHRXWURV

$QRVVDHTXLSHGHGHVHQYROYLPHQWRHGHVLJQFRPSRVWDSRUPDLVGHSHVVRDVGDVTXDLVDOJXPDV
FRP PDLV GH  DQRV GH DWXDomR QD 7UDFN  )LHOG HVWi SUHSDUDGD SDUD GLVSRQLELOL]DU jV ORMDV 
GXDV FROHo}HVDQXDLVTXHUHSUHVHQWDPGDUHFHLWDGD&RPSDQKLDHSHORPHQRVFROHo}HV
FiSVXOD TXH VmR ODQoDGDV VHPDQDOPHQWH H TXH UHSUHVHQWDP  GDV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD
'HVVD IRUPD R SURFHVVR SRVVLELOLWD TXH DV ORMDV HVWHMDP VHPSUH FRP QRYLGDGHV HVWLPXODQGR D
IUHTXrQFLDGHYLVLWDVGRVFRQVXPLGRUHV

1RVVRSURFHVVRGHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVHSURGXomRpHVWUXWXUDGRSDUDFRQVLGHUDUGDGRV
UHODWLYRVDDWULEXWRVGHSURGXWRVWHQGrQFLDVGHPHUFDGREDVHVKLVWyULFDVLQSXWVHSHVTXLVDVFRP
FRQVXPLGRUHVFRPELQDGRFRPRFRPSRQHQWHFULDWLYRHLQRYDGRUGDVQRVVDVHTXLSHVGHFULDomR
HVWLORHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWR3UH]DPRVDTXDOLGDGHGRQRVVRSURGXWRHRSULPHLURSDVVR
SDUDLVVRpRWHVWHGHWRGDVDVSHoDVDQWHVGHVHUHPODQoDGDVHHQYLDGDVSDUDSURGXomR$OpPGDV
GXDVSULQFLSDLVFROHo}HVODQoDGDVQRDQR LQYHUQRHYHUmR UHDOL]DPRVRODQoDPHQWRGHSHORPHQRV
 FROHo}HV FiSVXODV SRU DQR TXH WDPEpP QRV SHUPLWH SURQWDPHQWH LGHQWLILFDU DV SULQFLSDLV
WHQGrQFLDV QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV H DWXDOL]DU D QRVVD YDULHGDGH GH SURGXWRV FRPSRVWRV SRU
WHFLGRVFRUHVHPXLWRVGHOHVFRPHVWDPSDVH[FOXVLYDV3ULPDPRVSRUGHVHQYROYHUWHFQRORJLDVH
WHFLGRVH[FOXVLYRVGHSRQWDSDUDPHOKRUDUDSHUIRUPDQFHHVSRUWLYDHDXPHQWDURFRQIRUWRGHQRVVRV
FOLHQWHV(QWUHDVQRVVDVSULQFLSDLVWHFQRORJLDVSURSULHWiULDVDSOLFDGDVHPQRVVDVFROHo}HVHVWmRR
7KHUPRGU\7)3RZHU&RRO5HGWHFK&RROFRWWRQ3LPDH897HFK


5HODFLRQDPHQWRFRP)RUQHFHGRUHV

'HVWDFDPRVTXHGRYROXPHWRWDOGHFRPSUDVDGYpPGHIRUQHFHGRUHVQDFLRQDLVRVTXDLVHVWmR
HPFRQVWDQWHDFRPSDQKDPHQWRGDVQRYDVWHQGrQFLDVGHPHUFDGRHEXVFDQGRVHPSUHRIHUHFHUDRV
QRVVRVFOLHQWHVRVWHFLGRVGHPDLVDOWDTXDOLGDGHHQtYHOGHLQRYDomR$&RPSDQKLDVHOHFLRQDVHXV
IRUQHFHGRUHVLQWHUQDFLRQDLVSULRULWDULDPHQWHFRPEDVHQDFHUWLILFDomR%XVLQHVV6RFLDO&RPSOLDQFH
,QLWLDWLYH %6&, RXDWUDYpVGHFHUWLILFDGRVVHPHOKDQWHVFRPR:5$3H6$JDUDQWLQGRTXHDV
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HPSUHVDVHVWHMDPVHPSUHFRPSURPHWLGDVFRPDPHOKRULDGDVFRQGLo}HVGHWUDEDOKRQDFDGHLDGH
VXSULPHQWRVJOREDO1RVVRWLPHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSRVVXLXPSURJUDPDGHPRQLWRUDPHQWRHVWULWR
SDUD QRVVRV IRUQHFHGRUHV QDFLRQDLV FRP YLVLWDV SHULyGLFDV checklist GHWDOKDGR FRP WRGRV RV
DVSHFWRVGDRSHUDomRLQFOXLQGRYHULILFDomRGDVLQVWDODo}HVItVLFDVFRQGLo}HVGHWUDEDOKROLFHQoDV
GHIXQFLRQDPHQWRGHQWUHRXWURV6mRSURGX]LGRVUHODWyULRVGHIHHGEDFNFRPHYLGrQFLDVGDVYLVLWDV
HID]HPRVRDFRPSDQKDPHQWRGDVHYHQWXDLVQHFHVVLGDGHVGHPHOKRULDV

$LQGDRSHUDFLRQDOL]DPRVDLQGXVWULDOL]DomRSRUWHUFHLURVGHGHQRVVRVSURGXWRVSURFHVVRQR
TXDO HQYLDPRV D PDWpULD SULPD SDUD TXH SDUFHLURV UHDOL]HP DV HWDSDV GH SURGXomR GH SURGXWRV
H[FOXVLYRV3DUDRVLWHQVLQGXVWULDOL]DGRVQRVVRVSULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDVVmRWHFLGR
OLQKDVDYLDPHQWRVHWLTXHWDVHHPEDODJHQV,PSRUWDQWHGHVWDFDUTXHGRVPDWHULDLVXWLOL]DGRV
QDIDEULFDomRSUySULDGD&RPSDQKLDVmRFRPSRVWRVSRUPDWHULDLVFRUHVHRXHVWDPSDVH[FOXVLYDV
GDPDUFD$OpPGLVVRGHGLFDPRVHVIRUoRVVLJQLILFDWLYRVQDXWLOL]DomRGHWHFQRORJLDVH[FOXVLYDVH
DYDQoDGDVTXHJDUDQWHPj&RPSDQKLDYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVHPVHXSURFHVVRSURGXWLYR

2XWUDHVWUDWpJLDTXHSHUPLWHGLIHUHQFLDomRj&RPSDQKLDpDSUR[LPLGDGHGHVHXVIRUQHFHGRUHVGH
VHXFHQWURGHGLVWULEXLomRTXHHVWiHVWUDWHJLFDPHQWHORFDOL]DGRHP6mR3DXOR(PWRGRVRVFDVRV
GH SURGXomR FDGD SHoD p FRQIHFFLRQDGD D SDUWLU GH XP PRGHOR SLORWR WHVWDGR H DSURYDGR SHOD
&RPSDQKLDSDUDSURGXomRFRPEDVHQRSURMHWRFULDGRSHODVHTXLSHVGHHVWLORHGHVHQYROYLPHQWRGH
SURGXWRV$LQGDGDSURGXomRGD&RPSDQKLDpHVWiYHOHUHFRUUHQWHRWLPL]DQGRDVLQWHUDo}HV
FRPVHXVIRUQHFHGRUHV

2GLDJUDPDDEDL[RLOXVWUDWRGRRSURFHVVRSURGXWLYRLQLFLDQGRFRPDHVWUDWpJLDGHPHUFKDQGLVLQJ
SDVVDQGRSRUHWDSDVFRPRGHVHQYROYLPHQWRGRWHPDSODQRGHVRUWLPHQWRPRQWDJHPGDFROHomR
sourcing DWpFKHJDUQRSODQRGHDEDVWHFLPHQWRHJHVWmRGRpricing


E

&DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR


$&RPSDQKLDSRVVXLXPPRGHORGHGLVWULEXLomRGLIHUHQFLDGRSRUPHLRGHORMDVIUDQTXHDGDVORMDV
SUySULDVHe-commerceSHUPLWLQGRXPDDEUDQJrQFLDQDFLRQDOHIRUWHFDSDFLGDGHGHFUHVFLPHQWRGH
VXDPDUFD
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,QIRUPDo}HV6REUH3URGXWRV(6HUYLoRV5HODWLYRV$RV6HJPHQWRV2SHUDFLRQDLV

2SURFHVVRGHGLVWULEXLomRGD&RPSDQKLDpUHDOL]DGRDSDUWLUGHVHXFHQWURGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGR
QDFLGDGHGH6mR3DXORFRPiUHDWRWDOGHPLOPHWURVTXDGUDGRVTXHSRVVXLHVWRTXHLQWHJUDGRH
UHDOL]DSHGLGRVGHUHSRVLomRGHQRVVDVORMDVItVLFDVVHPDQDOPHQWHFRPWHPSRPpGLRGHHQWUHJD
GH GRLV GLDV ~WHLV QD JUDQGH 6mR 3DXOR H GH DWp VHLV GLDV ~WHLV SDUD DV GHPDLV ORFDOLGDGHV 2V
SHGLGRV GH UHSRVLomR GDV ORMDV SUySULDV GD &RPSDQKLD VmR JHUDGRV DXWRPDWLFDPHQWH H DSyV
SURFHVVRGHDQiOLVHGHVWLQDGRVjVORMDVHQTXDQWRDVVXJHVW}HVGHUHSRVLomRGHVXDVIUDQTXLDVVmR
JHUDGDVDXWRPDWLFDPHQWHHPHGLDQWHRVDMXVWHVHDSURYDomRGDVIUDQTXLDVWDPEpPVmRGHVWLQDGDV
jVHVWDVORMDVVHPDQDOPHQWH

2SURFHVVRGHUHSRVLomRGHORMDVGD&RPSDQKLDpIUDFLRQDGRRXVHMDRSURGXWRpUHSRVWRQRQtYHOGR6.8
SRUFRUHWDPDQKRHIRLGHVHQYROYLGRYLVDQGRYDORUL]DUDH[SHULrQFLDGHFRPSUDGRVFOLHQWHVEHPFRPR
DXPHQWDUDGLVSRQLELOLGDGHGHSURGXWRVHPORMDVHRWLPL]DURHVWRTXHHPFDGDSRQWRGHYHQGD

2 QRVVR PRGHOR GH GLVWULEXLomR WDPEpP SHUPLWH XPD LQWHJUDomR GR HVWRTXH HQWUH RV FDQDLV GD
&RPSDQKLDLQWHJUDQGRORMDVItVLFDVe-commerce HLQLFLDWLYDVGHRPQLFDQDOLGDGHQRPHVPRFHQWUR
GHGLVWULEXLomRTXHIRUDPDFHOHUDGDVQHVVH~OWLPRVHPHVWUH

'HQWUHDVLQLFLDWLYDVGHRPQLFDQDOLGDGHGHVWDFDPRV L 7)#+RPH RX³SUDWHOHLUDLQILQLWD´ QRTXDO
pUHDOL]DGDDYHQGDHPORMDItVLFDGHSURGXWRXVDQGRRHVWRTXHGRHFRPPHUFHFRPSRVWHULRUHQWUHJD
QRORFDOLQGLFDGRSHORFOLHQWH LL DWURFDGHFRPSUDVRQOLQHHPORMDVSUySULDVHIUDQTXLDV LLL RVKLS
IURPVWRUH SURFHVVRGHDWHQGLPHQWRTXHWUDQVIRUPDDORMDItVLFDHPXPSRQWRGHGLVWULEXLomR LY 
SLFNXSLQVWRUHRXVHMDDUHWLUDGDGHSHGLGRVIHLWRVRQOLQHHPORMDVItVLFDV Y social sellingRXVHMD
WUDQVDo}HV HIHWXDGDV SHOD HTXLSH GH YHQGDV GH ORMDV ItVLFDV SUySULDV H IUDQTXLDV  DWUDYpV GH
FHOXODUHVFRQHFWDGRVQDSODWDIRUPDGHecommerceFRPDXWLOL]DomRGHFXSRQVGHLGHQWLILFDomRH
YL YHQGDVSRUPHLRGRDSOLFDWLYR:KDWVDSSFRPSDJDPHQWRDWUDYpVGHOLQNXWLOL]DomRGRVHVWRTXHV
GHORMDVHFRPHQWUHJDVQDVFDVDVGRVFOLHQWHV

6HOHFLRQDPRVDVSULQFLSDLVRSHUDGRUDVQRPHUFDGRSDUDWUDQVSRUWDUQRVVDVSURGXWRVHPHUFDGRULDV
DSRLDQGR QRVVD UHGH GH GLVWULEXLomR H JDUDQWLQGR TXH RV HVWRTXHV VHPSUH HVWHMDP DEDVWHFLGRV
$WUDYpVGDXWLOL]DomRGDVWUDQVSRUWDGRUDVWHUFHLUL]DGDV WUDQVSRUWHURGRYLiULRHDpUHR QRVVRVSUD]RV
GHHQWUHJDYDULDPGHXPGLD~WLO *UDQGH6mR3DXOR DWpFLQFRGLDV~WHLV 5HJL}HV1RUWHH1RUGHVWH 

%HQHItFLRV)LVFDLV

$&RPSDQKLDSRVVXLFHQWURGHSURGXomRHGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGRVQR(VWDGRGH6mR3DXORVH
EHQHILFLDQGRGHLQFHQWLYRILVFDOUHIHUHQWHjLQFLGrQFLDGR,&06QRVWHUPRVGRDUWLJRGR$QH[R,,
GR5HJXODPHQWRGR,&06GR(VWDGRGH6mR3DXOR ³5,&0663´ 2(VWDGRGH6mR3DXORFRQIHULX
DOtTXRWD]HURGH,&06HPUHODomRjVRSHUDo}HVLQWHUQDVUHDOL]DGDVFRPGHWHUPLQDGDVPHUFDGRULDV
FRPRSRUH[HPSORYHVWXiULRVHDFHVVyULRVGHPDOKDSHODVLQG~VWULDVWr[WHLV
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F

&DUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR0HUFDGRGHDOWRSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWR


2PHUFDGRYDUHMLVWDGHYHVWXiULRHFDOoDGRVDOFDQoRXHPGHGH]HPEURGH5ELOK}HV
QR%UDVLOVHJXQGRD(XURPRQLWRU ,QWHUQDWLRQDO'HQWURGHVWHVHWRUHVWiD FDWHJRULDGHURXSDV H
FDOoDGRV HVSRUWLYRV TXH DOFDQoRX D PDUFD GH 5 ELOK}HV HP  $FUHGLWDPRV TXH HVVH
PHUFDGRDSUHVHQWDXPHQRUPHSRWHQFLDOSDUDFUHVFLPHQWRHDSUHVHQWDLQ~PHUDVRSRUWXQLGDGHVGH
VHUEHQHILFLDGRFRPDDVVRFLDomRDRVHJPHQWRGHZHOOQHVV EHPHVWDU 

7HQGrQFLDGHHVWLORGHYLGDWellness2


$ FRPELQDomR GD EXVFD SHOD TXDOLGDGH GH YLGD H EHPHVWDU WHP XP LPSDFWR GLUHWR QR




'HDFRUGRFRP(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRVHGLomRYHQGDVIRUPDLVQRYDUHMR
FRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

)RQWH7UDFN )LHOGGHDFRUGRFRPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRVHGLomR
YHQGDVIRUPDLVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV



511

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR

,QIRUPDo}HV6REUH3URGXWRV(6HUYLoRV5HODWLYRV$RV6HJPHQWRV2SHUDFLRQDLV

FRPSRUWDPHQWRGDSRSXODomREUDVLOHLUD$FUHGLWDPRVTXHKiXPDWHQGrQFLDFUHVFHQWHSRUSDUWHGD
SRSXODomREUDVLOHLUDHPEXVFDUHVWLORVGHYLGDPDLVDWLYRVHXPDPDLRUSDUWLFLSDomRHPHVSRUWHV
$FUHGLWDPRVTXHWDOWHQGrQFLDHVWiDWUHODGDjFULDomRGHQRYRVKiELWRVGHFRQVXPRGHQWUHHOHVR
GH FRQVXPLU SURGXWRV TXH VH UHODFLRQDP DR VHJPHQWR GH wellness FRPR RV RIHUHFLGRV SHOD
&RPSDQKLD

9LVmR*HUDOGR6HWRU

2FUHVFLPHQWRGRFRQVXPRGHYDUHMRHVWiUHODFLRQDGRDRGHVHPSUHJRjGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR
HjVWD[DVGHMXURV'XUDQWHDUHFHVVmREUDVLOHLUDGRV~OWLPRVDQRVRVHWRUYDUHMLVWDGHYHVWXiULR
FRQWLQXRX FUHVFHQGR HP WHUPRV GH YHQGDV FRP DSHQDV XP DQR   GHPRQVWUDQGR SHUGDV
SRUpPUHFXSHUDGRQRVDQRVVHJXLQWHV(PDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPHoRXDPRVWUDUVLQDLVGH
UHFXSHUDomRJUDGDWLYDQDPDLRUSDUWHGRVSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVFRPRQtYHOGHGHVHPSUHJR 
HPGH]HPEURGH FRPSDUDGRFRPHPGH]HPEURGHWD[DVGHMXURVHXPDXPHQWR
JHQHUDOL]DGR GD UHQGD IDPLOLDU $FUHGLWDPRV TXH D DWXDO FRQGLomR PDFURHFRQ{PLFD H SROtWLFD
LQFOXLQGRDLPSOHPHQWDomRGHUHIRUPDVHFRQ{PLFDVFRPRDGDSUHYLGrQFLDVRFLDOTXHHVWmRVRE
QHJRFLDomRQR&RQJUHVVRLQGLFDPDSRVVLELOLGDGHGHPDLVPXGDQoDVTXHSRGHP L GLPLQXLURQtYHO
GH GHVHPSUHJR LL  DXPHQWDU D GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR SDUD SHVVRDV ItVLFDV LLL  HVWDELOL]DU D
LQIODomRHPXPDWD[DPDLVEDL[DH LY PHOKRUDUDVLWXDomRGRVLPSRVWRVVREUHSHVVRDVItVLFDVH
MXUtGLFDVQR%UDVLO

2XWUR IDWRU LPSRUWDQWH H LQIOXHQFLDGRU SDUD ILQV GRV PHUFDGRV GH DWXDomR GD &RPSDQKLD p D
WUDQVIRUPDomRGLJLWDOGDLQG~VWULDYDUHMLVWD(QWUHHR%UDVLOSDVVDYDSRUXPDUHFHVVmRH
DV ORMDV ItVLFDV WLQKDP VHXV Q~PHURV GH YHQGDV HVWDJQDGRV HQTXDQWR SODWDIRUPDV GH FRPpUFLR
HOHWU{QLFRDSUHVHQWDYDPXPFUHVFLPHQWRHOHYDGRHJUDQGHSHQHWUDomR+RXYHGHSDUD
XPFUHVFLPHQWRGHGRLVGtJLWRVQRVHWRUGHYDUHMRRQOLQHQR%UDVLO,VVRIRLREVHUYDGRQRV~OWLPRV
DQRVWDPEpPQRVHWRUGHDWXDomRGD&RPSDQKLDGDGRTXHDVYHQGDVGHHFRPPHUFHQDLQG~VWULD
GHYHVWXiULRHFDOoDGRVFRQWLQXDUDPFUHVFHQGRDSHVDUGDFULVHHFRQ{PLFDHQIUHQWDGDSHORSDtVH
DLQGDDSUHVHQWDPSHUVSHFWLYDVSRVLWLYDVSDUDRVSUy[LPRVTXDWURDQRVFRQIRUPHLOXVWUDGRQRJUiILFR

DEDL[R




 )RQWH 7UDFN  )LHOG GH DFRUGR FRP GDGRV GD (XURPRQLWRU ,QWHUQDWLRQDO /LPLWHG SHVTXLVD GH 9DUHMR HGLomR 
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L

3DUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV


0HUFDGRGHYHVWXiULRHFDOoDGRVQR%UDVLO

2VHJPHQWRGHYHVWXiULRHFDOoDGRVQR%UDVLOWHPGHVGHDSUHVHQWDGRFUHVFLPHQWRSDVVDQGR
GH DSUR[LPDGDPHQWH 5 ELOK}HV HP  SDUD 5 ELOK}HV HP  FRP SHUVSHFWLYD GH
FUHVFHUDWp5ELOK}HVQRVSUy[LPRVTXDWURDQRVFRQIRUPHLOXVWUDRJUiILFRDEDL[R


2SUHoRPpGLRSRUVXDYH]DSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGHDHVHPDQWHYHSUDWLFDPHQWH
HVWiYHOGHVGHHQWmRFRQIRUPHLOXVWUDRJUiILFRDEDL[R



Market share breakdown $ 

2VHWRUGHYHVWXiULRVHFDOoDGRVQR%UDVLOpDOWDPHQWHIUDJPHQWDGRVHQGRTXHRVFLQFRPDLRUHV


ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐĨŽƌŵĂŝƐŶŽĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞƐŽďƌĞŽƚŽƚĂůĚĞǀĞƐƚƵĄƌŝŽĞĐĂůĕĂĚŽƐLQFOXLQGRLPSRVWRGHYDORU
DGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

)RQWH7UDFN )LHOGGHDFRUGRFRPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRVHGLomR
YHQGDVIRUPDLVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

 )RQWH7UDFN )LHOGDSDUWLUGRVGDGRVGHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGHPYHVWXiULRH
FDOoDGRVSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRVHGLomRYHQGDVIRUPDLVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGD
ORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV
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SDUWLFLSDQWHVFRQWDELOL]DPGHWRGDVDVYHQGDVIRUPDLVVHJXQGRD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO

0HUFDGRGHYHVWXiULRQR%UDVLO

2 VHJPHQWR GH YHVWXiULR QR %UDVLO WHP GHVGH  DSUHVHQWDGR FUHVFLPHQWR SDVVDQGR GH
DSUR[LPDGDPHQWH5ELOK}HVHPSDUDPDLVGH5ELOK}HVHPFRPSHUVSHFWLYDGH
FUHVFHUDWp5ELOK}HVQRVSUy[LPRVFLQFRDQRVFRQIRUPHLOXVWUDRJUiILFRDEDL[R




)RQWH7UDFN )LHOGGHDFRUGRFRPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRVHGLomR
YHQGDVIRUPDLVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

)RQWH7UDFN )LHOGGHDFRUGRFRPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRV
HGLomRYHQGDVIRUPDLVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV



514

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR

,QIRUPDo}HV6REUH3URGXWRV(6HUYLoRV5HODWLYRV$RV6HJPHQWRV2SHUDFLRQDLV



2SUHoRPpGLRSRUVXDYH]DSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGHDHVHPDQWHYHSUDWLFDPHQWH
HVWiYHOGHVGHHQWmRFRQIRUPHLOXVWUDRJUiILFRDEDL[R



Market share breakdown (2019-A)
2VHWRUGHYHVWXiULRQR%UDVLOpDOWDPHQWHIUDJPHQWDGRVHQGRTXHRVFLQFRPDLRUHVSDUWLFLSDQWHV
FRQWDELOL]DPGHWRGDVDVYHQGDVIRUPDLVGHDFRUGRFRPRJUiILFRDEDL[R

 )RQWH7UDFN





)LHOGDSDUWLUGRVGDGRVGHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGHPYHVWXiULRH
FDOoDGRVSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRVHGLomRYHQGDVIRUPDLVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGD
ORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

)RQWH7UDFN )LHOGGHDFRUGRFRPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRVHGLomR
YHQGDVIRUPDLVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV
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0HUFDGRGHFDOoDGRVQR%UDVLO

2VHJPHQWRGHFDOoDGRVQR%UDVLOYLQKDGHVGHDSUHVHQWDQGRFUHVFLPHQWRSDVVDQGRSDUD
5ELOK}HVHPHDSUR[LPDGDPHQWH5ELOK}HVHPFRPSHUVSHFWLYDGHFUHVFHUDWp
5ELOK}HVQRVSUy[LPRVFLQFRDQRVFRQIRUPHLOXVWUDRJUiILFRDEDL[R
0RGLILFDUWH[WRHDWXDOL]DUJUiILFRFRPQRYRVIRUHFDVWV




2SUHoRPpGLRSRUVXDYH]DSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGHDHVHPDQWHYHHVWiYHOGHVGH
HQWmRFRQIRUPHLOXVWUDRJUiILFRDEDL[R




)RQWH7UDFN )LHOGGHDFRUGRFRPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRVHGLomR
YHQGDVIRUPDLVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

 )RQWH7UDFN )LHOGDSDUWLUGRVGDGRVGHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGHPYHVWXiULRH
FDOoDGRVSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRVHGLomRYHQGDVIRUPDLVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGD
ORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV
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Market share breakdown (2019-A)
2VHWRUGHFDOoDGRVQR%UDVLOpIUDJPHQWDGRVHQGRTXHRVFLQFRPDLRUHVSDUWLFLSDQWHV
FRQWDELOL]DPGHWRGDVDVYHQGDVIRUPDLVGHDFRUGRFRPRJUiILFRDEDL[R

0HUFDGRGHYHVWXiULRHVSRUWLYRQR%UDVLO

2VHJPHQWRGHYHVWXiULRHVSRUWLYRQR%UDVLOVHPDQWHYHSUDWLFDPHQWHHVWiYHOGHVGHDSUHVHQWDQGR
SHUVSHFWLYD GH FUHVFHU DWp DSUR[LPDGDPHQWH 5 ELOK}HV QRV SUy[LPRV TXDWUR DQRV VHJXQGR D
(XURPRQLWRU$LQG~VWULDGHDUWLJRVHVSRUWLYRVWHPFUHVFLGRJUDGDWLYDPHQWHHPIXQomRDRFUHVFLPHQWRGD




)RQWH7UDFN )LHOGGHDFRUGRFRPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRV
HGLomRYHQGDVIRUPDLVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

)RQWH7UDFN )LHOGGHDFRUGRFRPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRV
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SUiWLFDGHHVSRUWHVQRSDtVIDYRUHFLGRWDPEpPSHODSRSXODUL]DomRGDVFRPSUDVRQOLQH


Market share breakdown (2019-A)
2 VHWRU GH YHVWXiULR HVSRUWLYR QR %UDVLO p DOWDPHQWH IUDJPHQWDGR VHQGR TXH RV WUrV PDLRUHV
SDUWLFLSDQWHVGRVHWRUFRQWDELOL]DPGHWRGDVDVYHQGDVIRUPDLVVHJXQGRD(XURPRQLWRU







Outros
0DJQLWXGHGDVYHQGDVGHe-commerce

(PWHUPRVGHFDQDORe-commerce QR%UDVLOWHPGHVGHDSUHVHQWDGRFUHVFLPHQWRSDVVDQGR
GH DSUR[LPDGDPHQWH 5 ELOK}HV SDUD DSUR[LPDGDPHQWH 5 ELOK}HV HP  FRQIRUPH
LOXVWUDGRQRJUiILFRDEDL[R6HJXQGRD(XURPRQLWRURFUHVFLPHQWRHPYDORUGRe-commerce QR%UDVLO
HPpHVWLPDGRHP



HGLomRYHQGDVIRUPDLVQRYDUHMRFRPLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

)RQWH7UDFN )LHOGHPSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRFDOFXODGDDSDUWLUGRVGDGRVGHWDPDQKRGHPHUFDGRGD(XURPRQLWRU
,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGHPVSRUWVZHDUSHVTXLVDGH9HVWXiULRH&DOoDGRVHGLomRYHQGDVIRUPDLVQRYDUHMRFRPLPSRVWR
GHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV

)RQWH7UDFN )LHOGGHDFRUGRFRPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH9DUHMRHGLomRYHQGDV
IRUPDLVQRYDUHMRH[FOXLQGRLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV
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ϮϬ͘Ϭй

ϮϬ͘ϳй
ϭϲ͘ϭй

ϭϰ͘ϲй

ϭϯ͘ϱй
ϭϭ͘ϲй

ϯϳ

2014A

ϰϰ

ϱϭ

2015A

2016A

sĞŶĚĂƐͲŽŵŵĞƌĐĞ;ZΨďŝͿ

ϱϵ

ϲϲ

2017A

2018A

ϳϱ

2019A

ƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ;͘Ă͘Ϳ






28,2%

18,3%





15,2%



7,6%


3RUpP TXDQGR DQDOLVDQGR VRPHQWH DV YHQGDV GR VHWRU GH YDUHMR SHOR FDQDO e-FRPPHUFH D
SURSRUomR QR %UDVLO DLQGD p SRXFR H[SORUDGD WHQGR HP YLVWD TXH QR DQR GH  UHSUHVHQWDYD
DSHQDVGDVYHQGDV(PFRPSDUDomRFRPD&KLQDFXMDUHSUHVHQWDWLYLGDGHGRe-commerce HP
YDUHMRpGHDSUR[LPDGDPHQWHFRPD,QJODWHUUDFRPHRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD
FRPRe-commerce GHYDUHMRQR%UDVLOWHPXPHQRUPHSRWHQFLDOGHH[SDQVmR

LL 

&RQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV


2VHWRUGHYDUHMRpLQIOXHQFLDGRSRUGLYHUVRVIDWRUHVHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD




)RQWH7UDFN )LHOGGHDFRUGRFRPGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGSHVTXLVDGH9DUHMRHGLomRYHQGDV
IRUPDLVQRYDUHMRH[FOXLQGRLPSRVWRGHYDORUDGLFLRQDGRPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV
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SRGHPVHUDIHWDGRVDGYHUVDPHQWHSRU L SUHoRVFRPSHWLWLYRV LL SURPRo}HV LLL DEHUWXUDGHQRYDV
ORMDVSRUFRQFRUUHQWHV LY FRQGLomRILQDQFHLUDGRVQRVVRVFRQVXPLGRUHV Y SHUVSHFWLYDGRFHQiULR
HFRQ{PLFRQR%UDVLOH YL RXWURVIDWRUHV

2%UDVLOpRTXLQWRPDLRUSDtVGRPXQGRHPiUHDGHDFRUGRFRPGDGRVGREDQFRPXQGLDOHGR,%*(
FRPPDLVGHPLOK}HVGHKDELWDQWHVVHQGRUHSUHVHQWDGRSHORS~EOLFRIHPLQLQRRTXH
DFUHGLWDPRV VHU EHQpILFR XPD YH] TXH FHUFD GH  GRV QRVVRV FRQVXPLGRUHV HP  IRUDP
UHSUHVHQWDGRVSRUPXOKHUHV(VWHGDGRVRPDGRDXPFHQiULRGHUHWRPDGDGDHFRQRPLDFRUURERUD
SDUDH[SHFWDWLYDVSRVLWLYDVHPWHUPRVGHDXPHQWRGRQ~PHURGHYHQGDVGDVQRVVDVORMDV

&RQVLGHUDPRVTXHQRVHJPHQWRGHYDUHMRGHDUWLJRVHVSRUWLYRVH EHDFKZHDURVQRVVRVPDLRUHV
FRQFRUUHQWHVVmR L 8QGHU$UPRXU LL 1LNHH LLL $GLGDV1HQKXPDGHVVDVVRFLHGDGHVDEULXRVHX
FDSLWDO QR %UDVLO $SHVDU GH R VHWRU FRQWDU FRP D SUHVHQoD GH JUDQGHV DJHQWHV LQWHUQDFLRQDLV R
PHUFDGR GR YDUHMR HP TXH D &RPSDQKLD DWXD p EHP GLVWULEXtGR H SRVVXL XPD WHQGrQFLD GH
FRQVXPLGRUHVFUHVFHQWHPHQWHSURSHQVRVDFRQVXPLUH[SHULrQFLDVUHODFLRQDGDVjTXDOLGDGHGHYLGD
HEHPHVWDURIHUHFLGDVSHOD7UDFN )LHOG

G

(YHQWXDOVD]RQDOLGDGH


+LVWRULFDPHQWH RV UHVXOWDGRV GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD WrP DSUHVHQWDGR PDLRU
UHSUHVHQWDWLYLGDGHQRTXDUWRWULPHVWUHGHFDGDH[HUFtFLR1RVVDVYHQGDVDXPHQWDPHPUD]mRGDV
FRPHPRUDo}HVGHILQDOGHDQRFRPRSRUH[HPSOR1DWDOH%ODFN)ULGD\EHPFRPRGRUHFHELPHQWR
GHGpFLPRWHUFHLURVDOiULRSRUSDUWHGRVFRQVXPLGRUHV$UHFHLWDEUXWDGHYHQGDVFRQVROLGDGDQR
TXDUWRWULPHVWUHGHUHSUHVHQWRXDSUR[LPDGDPHQWHGDUHFHLWDEUXWDFRQVROLGDGDDQXDOGD
&RPSDQKLD1HVVHVHQWLGRDVYHQGDVQRTXDUWRWULPHVWUHVmRHPJHUDOPDLRUHVGRTXHDPpGLD
GRVRXWURVWULPHVWUHV

H

3ULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV

L

'HVFULomR GDV UHODo}HV PDQWLGDV FRP IRUQHFHGRUHV LQFOXVLYH VH HVWmR VXMHLWDV D


FRQWUROH RX UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO FRP LQGLFDomR GRV yUJmRV H GD UHVSHFWLYD
OHJLVODomRDSOLFiYHO

$&RPSDQKLDRSHUDFLRQDOL]DDLQGXVWULDOL]DomRSRUWHUFHLURVGHGHVHXVSURGXWRV3DUDRV
LWHQV GH SURGXomR SUySULD QRVVRV SULQFLSDLV LQVXPRV H PDWpULDVSULPDV VmR WHFLGR OLQKDV
DYLDPHQWRVHWLTXHWDVHHPEDODJHQV
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&RPUHODomRDRVSURGXWRVGHIDEULFDomRSUySULDGD&RPSDQKLDGRYROXPHWRWDOGHFRPSUDV
DGYpPGHIRUQHFHGRUHVQDFLRQDLVHFRQVLGHUDQGRRVGHPDLRUUHOHYkQFLDSDUDD&RPSDQKLDVmR
DWHQGLGDVWRGDVDVFDWHJRULDVGHPDWpULDSULPDQHFHVViULDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHVHXSURGXWR
TXDLVVHMDP L WHFLGR LL DYLDPHQWRV LLL Wr[WLOH LY DFHVVyULRV$&RPSDQKLDSRVVXLXPKLVWyULFR
GHORQJRSUD]RHPDQWpPXPUHODFLRQDPHQWRERPHHVWiYHOFRPVHXVIRUQHFHGRUHV3DUDDVVHJXUDU
DTXDOLGDGHHRSDGUmRGHVVHVIRUQHFHGRUHVEXVFDQGRSUHYHQLUDFRQWUDWDomRGHSHVVRDVLQLG{QHDV
RXVXVSHLWDVGHHQYROYLPHQWRHPDWLYLGDGHVLOtFLWDVUHDOL]DPRVSURFHGLPHQWRVGHFRQWUROHVLQWHUQRV
FRP QRUPDV UtJLGDV H UHTXLVLWRV HVWULWRV D UHVSHLWR GH TXDOLGDGH FRQWUDWDomR GH PmR GH REUD
DWHQGLPHQWRjVOHLVGHQWUHRXWURV

$&RPSDQKLDVHOHFLRQDVHXVIRUQHFHGRUHVLQWHUQDFLRQDLVSULRULWDULDPHQWHFRPEDVHQDFHUWLILFDomR
%XVLQHVV6RFLDO&RPSOLDQFH,QLWLDWLYH %6&, RXDWUDYpVGHFHUWLILFDGRVVHPHOKDQWHVFRPR:5$3H
6$JDUDQWLQGRTXHDVHPSUHVDVHVWHMDPVHPSUHFRPSURPHWLGDVFRPDPHOKRULDGDVFRQGLo}HV
GHWUDEDOKRQDFDGHLDGHVXSULPHQWRVJOREDO$LQGDSRVVXLXPWLPHGHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHGHWpP
XPSURJUDPDGHPRQLWRUDPHQWRHVWULWRSDUDVHXVIRUQHFHGRUHVQDFLRQDLVFRPYLVLWDVSHULyGLFDV
checklist GHWDOKDGRFRPWRGRVRVDVSHFWRVGDRSHUDomRLQFOXLQGRYHULILFDomRGDVLQVWDODo}HVItVLFDV
FRQGLo}HV GH WUDEDOKR OLFHQoDV GH IXQFLRQDPHQWR GHQWUH RXWURV 6mR SURGX]LGRV UHODWyULRV GH
IHHGEDFNFRPHYLGrQFLDVGDVYLVLWDVHpIHLWRRDFRPSDQKDPHQWRGDVHYHQWXDLVQHFHVVLGDGHVGH
PHOKRULDVSRUSDUWHGRVIRUQHFHGRUHV

LL 

(YHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV


2 VHWRU GH YDUHMR p FRPSRVWR SRU XPD DPSOD YDULHGDGH GH IRUQHFHGRUHV GH PDWpULDVSULPDV
PiTXLQDVHFRPSRQHQWHV1HVVHVHQWLGRRIRUQHFLPHQWRGRVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDVHSURGXWRV
pUHDOL]DGRGHIRUPDSXOYHUL]DGDGHPRGRTXHD&RPSDQKLDPHVPRFRPXPQ~PHUROLPLWDGRGH
IRUQHFHGRUHVHPGHWHUPLQDGDVFDWHJRULDVGHLQVXPRVQmRSRVVXL GHSHQGrQFLDPDWHULDOGHVHXV
IRUQHFHGRUHV SDUD D UHDOL]DomR GH VXDV DWLYLGDGHV H QmR WHP FRQFHQWUDomR H[DJHUDGD RX
GHSHQGrQFLDGHQHQKXPIRUQHFHGRUH[FOXVLYR

LLL 

(YHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV


$VSULQFLSDLVPDWpULDVSULPDVTXHFRPS}HPRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDVDIOXWXDo}HVGH
SUHoR2VSUHoRVGDVPDWpULDVSULPDVVmRLQIOXHQFLDGRVSRUXPDVpULHGHIDWRUHVHPUHODomRDRVTXDLV
D &RPSDQKLD WHP SHTXHQR RX QHQKXP FRQWUROH LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR D FOLPD SURGXomR
DJUtFROD FkPELR FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV LQWHUQDFLRQDLV H QDFLRQDLV FXVWRV GH WUDQVSRUWH H
SURFHVVDPHQWRUHJXODPHQWDomRHSROtWLFDVJRYHUQDPHQWDLVHUHODomRHQWUHRIHUWDHGHPDQGDPXQGLDO
(PGHFRUUrQFLDGDOLPLWDGDUHOHYkQFLDGRVFXVWRVGHPDWpULDSULPDLQGLYLGXDOPHQWHHPUHODomRDRSUHoR
GHYHQGDHjGLYHUVLILFDomRGHSURGXWRVHPDWpULDVSULPDVGD&RPSDQKLDDYRODWLOLGDGHGRVFXVWRVGH
PDWpULDVSULPDVQmRLPSDFWDVLJQLILFDWLYDPHQWHDPDUJHPEUXWDGD&RPSDQKLD
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&OLHQWHV5HVSRQViYHLV3RU0DLVGHGD5HFHLWD/tTXLGD7RWDO



&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO

D
0RQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


E
6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
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(IHLWRV5HOHYDQWHVGD5HJXODomR(VWDWDO1DV$WLYLGDGHV



(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV

D
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV

(P TXH SHVH QmR GHSHQGHUPRV GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD RSHUDU RX HVWDUPRV
VXEPHWLGRV D ILVFDOL]DomR GH QHQKXPD DJrQFLD UHJXODGRUD SRVVXtPRV OLFHQoDV UHOHYDQWHV TXH
HQWHQGHPRVFRPRQHFHVViULDVSDUDDWXDU

$GHPDLV D OHJLVODomR GRV HVWDGRV H PXQLFtSLRV QRV TXDLV D &RPSDQKLD H[HUFH VXDV DWLYLGDGHV
SRGH GLVSRU GH FULWpULRV ± PXLWDV YH]HV GLVWLQWRV  TXH REULJDP RX GHVREULJDP R OLFHQFLDPHQWR
DPELHQWDODGHSHQGHUGDORFDOL]DomRSRUWHHSRWHQFLDOSROXLGRUGRHPSUHHQGLPHQWR

&RPHIHLWRHPERUDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOQmRWHQKDXPSURFHGLPHQWRSDGUmR~QLFRSDUDWRGDV
DV ORFDOLGDGHV QDV TXDLV DWXDPRV WUDEDOKDPRV FRQWLQXDPHQWH SDUD PDQWHU QRVVD RSHUDomR
UHJXODUPHQWHDXWRUL]DGDEXVFDQGRVHPSUHRDWHQGLPHQWRGDVH[LJrQFLDVUHDOL]DGDVSHORVyUJmRV
GD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD

&DEHUHVVDOWDUTXHDJUDQGHPDLRULDGRVHVWDEHOHFLPHQWRVPDQWLGRVSHOD&RPSDQKLDVmRORMDVTXH
SRVVXHP EDL[R SRWHQFLDO SROXLGRU QmR JHUDP UHVtGXRV HVSHFLDLV H WDPSRXFR XWLOL]DP UHFXUVRV
QDWXUDLV

(QYLGDPRVWRGRVRVPHOKRUHVHVIRUoRVSDUDREWHUPDQWHUHUHQRYDUWRGDVDVOLFHQoDVQHFHVViULDV
GHQWURGRSUD]RDSOLFiYHO'LILFXOGDGHVQDREWHQomRRXDIDOKDHPREWHUDVOLFHQoDVRXDSURYDo}HV
QHFHVViULDVSRGHPDWUDVDURXLPSHGLUDDEHUWXUDGHXPDQRYDORMDHPXPDiUHDSDUWLFXODU$IDOWD
GH TXDOTXHU OLFHQoD SRGH DFDUUHWDU HP XP HIHLWR DGYHUVR SDUD QRVVDV DWLYLGDGHV EHP FRPR QD
LPSRVLomRGHSHQDOLGDGHVQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDHFULPLQDO

5HJUDVGH=RQHDPHQWRH/LFHQFLDPHQWR

$RSHUDomRQRUPDOGDVQRVVDVORMDVHVWiVXMHLWDHQWUHRXWURVIDWRUHVDRFXPSULPHQWRGDVUHJUDV
GH ]RQHDPHQWR H FRQVWUXWLYDV DSOLFiYHLV HP FDGD PXQLFtSLR H UHJLmR EHP FRPR j REWHQomR GH
OLFHQoDPXQLFLSDOGHIXQFLRQDPHQWRHDOYDUiGRFRUSRGHERPEHLURVDXWRUL]DQGRDRSHUDomRUHJXODU
GRHVWDEHOHFLPHQWRHPTXHVWmR(PUHODomRDWRGRVRVORFDLVTXHRFXSDSDUDRH[HUFtFLRGHVXD
DWLYLGDGHD&RPSDQKLDGHYHREWHUHUHQRYDUSHULRGLFDPHQWHDVUHVSHWLYDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV
(VWDEHOHFLPHQWRVTXHYLROHPHVWHVUHJXODPHQWRVTXHQmRREWHQKDPRXUHQRYHPVXDVOLFHQoDVRX
TXHQmRFXPSUDPFRPVXDVUHVSHFWLYDVFRQGLo}HVSRGHPHVWDUVXMHLWRVDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV
RXFULPLQDLVWDLVFRPRDLPSRVLomRGHPXOWDVFDQFHODPHQWRGHOLFHQoDVVXVSHQVmRGHDWLYLGDGHV
LQWHUGLomRGRUHVSHFWLYRHVWDEHOHFLPHQWR KLSyWHVHHPTXHD&RPSDQKLDILFDUiLPSHGLGDGHRSHUDU
QR UHVSHFWLYR LPyYHO DWp D GHYLGD UHJXODUL]DomR  QmR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR VHFXULWiULD HP
HYHQWXDO VLQLVWUR QR LPyYHO H SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP HQWLGDGHV JRYHUQDPHQWDLV HQWUH RXWUDV
VDQo}HVDOpPGDUHVSRQVDELOLGDGHGHUHSDUDUTXDLVTXHUGDQRVFDXVDGRV





523

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR



(IHLWRV5HOHYDQWHVGD5HJXODomR(VWDWDO1DV$WLYLGDGHV

5HJXODPHQWDomRGD3URWHomRGH'DGRV3HVVRDLV

$VOHLVVREUHSULYDFLGDGHHSURWHomRGHGDGRVWrPHYROXtGRQRV~OWLPRVDQRVGHPRGRDHVWDEHOHFHU
UHJUDV PDLV REMHWLYDV VREUH FRPR RV GDGRV SHVVRDLV LQIRUPDo}HV SDVVtYHLV GH LGHQWLILFDU XPD
SHVVRDQDWXUDO SRGHPVHUXWLOL]DGRVSHODVRUJDQL]Do}HV

2VGLUHLWRVjLQWLPLGDGHHjYLGDSULYDGDVmRJHQHULFDPHQWHDVVHJXUDGRVSHOD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
%UDVLOHLUD  HSHOR&yGLJR&LYLO  PDVQDDXVrQFLDGHUHJUDVPDLVHVSHFtILFDVVREUHR
WHPDDOHJLWLPLGDGHGDVSUiWLFDVHQYROYHQGRRXVRGH'DGRV3HVVRDLVIRLKLVWRULFDPHQWHDYDOLDGD
GHIRUPDFDVXtVWLFDSHORMXGLFLiULR2&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HLQ QDGpFDGD
GHSURFXURXWUD]HUFRQWRUQRVPDLVREMHWLYRVSDUDDDEHUWXUDGHEDQFRVGHGDGRVGHFRQVXPLGRUHV
HFDGDVWURGHPDXVSDJDGRUHV&RPDHYROXomRGDWHFQRORJLDGHSURFHVVDPHQWRGHGDGRVD/HL
GR&DGDVWUR3RVLWLYR /HLQ DSURYDGDHPWDPEpPWHYHFRPRREMHWLYRHVWDEHOHFHU
UHJUDVHVSHFtILFDVSDUDDFULDomRGHEDQFRVGHGDGRVGHERQVSDJDGRUHV$/HLGR&DGDVWUR3RVLWLYR
IRLUHFHQWHPHQWHDOWHUDGDHPDEULOGHSDUDGHWHUPLQDUDDGHVmRDXWRPiWLFDGHLQGLYtGXRVDRV
EDQFRVGHGDGRVGRVLVWHPDGR&DGDVWUR3RVLWLYRFRPRSomRGHVROLFLWDUVXDH[FOXVmR20DUFR
&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ DSURYDGRHPWDPEpPWHYHFRPRREMHWLYRUHJXODURXVRH
WUDWDPHQWRGHGDGRVFROHWDGRVSRUPHLRGDLQWHUQHW

$VVLPDWpDJRVWRGHTXDQGRIRLDSURYDGDD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV /HLQ
³/*3'´ DVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRXVRGHGDGRVSHVVRDLVHUDPUHJXODGDVSRUDOJXPDVQRUPDV
HVSDUVDVHVHWRULDLVDSHQDV$/*3'WURX[HXPVLVWHPDGHUHJUDVQRYRFRPUHODomRDRWUDWDPHQWR
GH GDGRV SHVVRDLV PDLV FRPSOHWR H GH DSOLFDomR WUDQVYHUVDO DIHWDQGR WRGRV RV VHWRUHV GD
HFRQRPLDLQFOXLQGRDVHPSUHVDVTXHWUDWDPXPPDLRUYROXPHGHGDGRVSHVVRDLV5HIHULGDOHLWHP
FRPRREMHWLYRFULDUXPDPELHQWHGHPDLRUFRQWUROHGRVLQGLYtGXRVVREUHRVVHXVGDGRVHGHPDLRUHV
UHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDVRUJDQL]Do}HVTXHWUDWDPWDLVLQIRUPDo}HVWUD]HQGRQRYDVREULJDo}HVD
VHUHPREVHUYDGDV

$/*3'HQWUDULDHPYLJRUHPIHYHUHLURGHPDVD03SRVWHUJRXVXDHQWUDGDHPYLJRU
HPPHVHV'HDFRUGRFRPD0HGLGD3URYLVyULDQSXEOLFDGDQRGLDGHDEULOGH
HPHGLomRH[WUDGR'LiULR2ILFLDOGD8QLmRDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'VHULDQRYDPHQWHSURUURJDGD
SDUDRGLDGHPDLRGH1RHQWDQWRUHFHQWHPHQWHR6HQDGR)HGHUDODSURYRXD03
PDVFRQVLGHURXSUHMXGLFDGRRDUWLJRTXHWUDWDGRDGLDPHQWRGD/*3'DRSDVVRTXHD/*3'HQWURX
HPYLJRUHPGHVHWHPEURGHDSyVVDQFLRQDGRSHOR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDRSURMHWRGH
FRQYHUVmRGD03$LQGDDVVLPGHDFRUGRFRPD/HLSXEOLFDGDHPMXQKRGH
DVGLVSRVLo}HVHVSHFtILFDVGD/*3'VREUHDSOLFDomRGHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVILFDPSURUURJDGDV
SDUDGHDJRVWRGH

$/*3'WHPXPDDPSODJDPDGHDSOLFDo}HVHVHHVWHQGHDSHVVRDVItVLFDVHHQWLGDGHVS~EOLFDVH
SULYDGDV LQGHSHQGHQWHPHQWH GR SDtV RQGH HVWmR VHGLDGDV RX RQGH RV GDGRV VmR KRVSHGDGRV
GHVGHTXH L RSURFHVVDPHQWRGHGDGRVRFRUUDQR%UDVLO LL DDWLYLGDGHGHSURFHVVDPHQWRGHGDGRV
GHVWLQDVHDRIHUHFHURXIRUQHFHUEHQVRXVHUYLoRVDRXSURFHVVDUGDGRVGHLQGLYtGXRVORFDOL]DGRV
QR%UDVLORX LLL RVWLWXODUHVGRVGDGRVHVWmRORFDOL]DGRVQR%UDVLOQRPRPHQWRHPTXHVHXVGDGRV
SHVVRDLVVmRFROHWDGRV$/*3'VHUiDSOLFDGDLQGHSHQGHQWHPHQWHGDLQG~VWULDRXQHJyFLRDROLGDU
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(IHLWRV5HOHYDQWHVGD5HJXODomR(VWDWDO1DV$WLYLGDGHV

FRPGDGRVSHVVRDLVHQmRHVWiUHVWULWRDDWLYLGDGHVGHSURFHVVDPHQWRGHGDGRVUHDOL]DGDVDWUDYpV
GHPtGLDGLJLWDOHRXQDLQWHUQHW

$OpPGLVVRD/HLFULRXD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRVRX$13'TXH
WHUi SRGHUHV H UHVSRQVDELOLGDGHV DQiORJDV jV DXWRULGDGHV HXURSHLDV GH SURWHomR GH GDGRV
H[HUFHQGR XP WULSOR SDSHO GH L  LQYHVWLJDomR FRPSUHHQGHQGR R SRGHU GH HPLWLU QRUPDV H
SURFHGLPHQWRVGHOLEHUDUVREUHDLQWHUSUHWDomRGD/*3'HVROLFLWDULQIRUPDo}HVGHFRQWURODGRUHVH
SURFHVVDGRUHV LL  H[HFXomR QRV FDVRV GH GHVFXPSULPHQWR GD OHL SRU PHLR GH SURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYR H LLL  HGXFDomR FRP D UHVSRQVDELOLGDGH GH GLVVHPLQDU LQIRUPDo}HV H IRPHQWDU R
FRQKHFLPHQWRGD/*3'HPHGLGDVGHVHJXUDQoDSURPRYHQGRSDGU}HVGHVHUYLoRVHSURGXWRVTXH
IDFLOLWHPRFRQWUROHGHGDGRVHHODERUDQGRHVWXGRVVREUHSUiWLFDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVSDUDD
SURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVHSULYDFLGDGHHQWUHRXWURV$$13'WHPDVVHJXUDGDLQGHSHQGrQFLD
WpFQLFDHPERUDHVWHMDVXERUGLQDGDj3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD

&RPDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'D&RPSDQKLDWHUiGHDGDSWDUVXDVRSHUDo}HVHVHXPRGHORGH
QHJyFLRVDRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRVHPUHIHULGDOHLHDVVLPD&RPSDQKLDLQLFLRXDUHYLVmRGHVXDV
SROtWLFDVSURFHVVRVLQWHUQRVHSUiWLFDVFRPHUFLDLVSDUDDGDSWDomRjQRYDOHL

&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU

$LQGDD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDj/HLQGHGHVHWHPEURGH ³&yGLJRGH'HIHVDGR
&RQVXPLGRU´ TXHHVWDEHOHFHRVSULQFtSLRVHUHTXLVLWRVOHJDLVDSOLFiYHLVjVUHODo}HVGHFRQVXPRQR
%UDVLO$VVLPDVREULJDo}HVHDUHODomRGHUHVSRQVDELOLGDGHHVWDEHOHFLGDHQWUHD&RPSDQKLDHVHXV
FRQVXPLGRUHV p UHJXODGD SRU PHLR GR &yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU 7UDWDVH GR PDUFR
UHJXODWyULRGHSURWHomRDRVFRQVXPLGRUHVGHWHUPLQDQGRVHXVGLUHLWRVGHQWUHRVTXDLVHVWiRGLUHLWR
j LQIRUPDomR FODUD H SUHFLVD VREUH RV SURGXWRV H VHUYLoRV D HOH RIHUHFLGRV QR PHUFDGR FRP
HVSHFLILFDo}HVFRUUHWDVUHIHUHQWHVjVVXDVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXWXUDTXDOLGDGHSUHoRHULVFRVTXH
SRGHPRIHUHFHU

/HLGH)UDQTXLDV

7HQGR HP YLVWD TXH R PRGHOR GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD p DOWDPHQWH EDVHDGR QR VLVWHPD GH
IUDQTXLDVD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDj/HLQGHGHGH]HPEURGH ³/HLGH)UDQTXLDV´ 
FRPYLJrQFLDDSDUWLUGH

$/HLGH)UDQTXLDVLQGLFDGHIRUPDGHWDOKDGDDVLQIRUPDo}HVTXHGHYHPVHULQFOXtGDVQD&LUFXODU
GH2IHUWDGH)UDQTXLD ³&2)´ WDLVFRPRLQIRUPDo}HVUHODFLRQDGDVDRPRGHORGHQHJyFLRVjUHGH
GHIUDQTXLDDRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVREWLGRVDRVLQYHVWLPHQWRVHGHPDLVSUHVVXSRVWRVDWULEXtGRV
DRIUDQTXHDGRDRSUD]RGHYLJrQFLDGRFRQWUDWRHFRQGLo}HVSDUDUHQRYDomRHWF$&2)GHYHVHU
HQWUHJXHSHORIUDQTXHDGRUDRFDQGLGDWRDIUDQTXHDGRQRPtQLPRGLDVDQWHVGDDVVLQDWXUDGR
FRQWUDWR RX GR SUpFRQWUDWR GH IUDQTXLD RX DLQGD GR SDJDPHQWR GH TXDOTXHU WLSR GH WD[D DR
IUDQTXHDGRU$/HLGH)UDQTXLDHVWDEHOHFHFRQVHTXrQFLDVHSHQDOLGDGHVGHFRUUHQWHVGHRPLVV}HV
RXLQFRQVLVWrQFLDVQD&2)HGHWHUPLQDVHMDPRVFRQWUDWRVFRPHIHLWRVH[FOXVLYDPHQWHHPWHUULWyULR
QDFLRQDOILUPDGRVSRUHVFULWRHHPSRUWXJXrV
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(IHLWRV5HOHYDQWHVGD5HJXODomR(VWDWDO1DV$WLYLGDGHV

2V FRQWUDWRV GH IUDQTXLD FRPSUHHQGHP FHVVmR GH GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO PDUFDV
UHJLVWUDGDVNQRZKRZWHFQRORJLDSDWHQWHVHRXGHVHQKRVLQGXVWULDLV VXMHLWDQGRVHjOHJLVODomR
DSOLFiYHO

E
SROtWLFDDPELHQWDOGD&RPSDQKLDHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGDUHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GH RXWUDV SUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH D DGHVmR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO

Política Ambiental
6RPRVFRPSURPHWLGRVFRPDo}HVTXHYLVHPRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOGDVQRVVDVRSHUDo}HV
HGDQRVVDUHGHGHIRUQHFLPHQWRGHPRGRDUHGX]LUSRVVtYHLVLPSDFWRVDPELHQWDLV'HVWDIRUPD
FRQVWLWXtPRVXP&RPLWrGH6XVWHQWDELOLGDGHTXHWHPFRPRSULQFLSDODWULEXLomRRPRQLWRUDPHQWRH
GHILQLomR GH HVWUDWpJLDV PHWDV H REMHWLYRV GH ORQJR SUD]R SDUD TXH D &RPSDQKLD VLJD FRP DV
PHOKRUHVSUiWLFDVHLQLFLDWLYDVDOLQKDGDVDRVSDGU}HV(6*

$GLFLRQDOPHQWHGHVHQYROYHPRVDSUiWLFDGR)LR6XVWHQWiYHOQDTXDODOJXQVSURGXWRVGD&RPSDQKLD
SRVVXHPR$PQL6RXO(FRSULPHLURILRGHSROLDPLGDELRGHJUDGiYHOGRPXQGRTXHSHUPLWHTXH
URXSDV IHLWDV D SDUWLU GHOH VH GHFRPSRQKDP HP PHQRV GH WUrV DQRV TXDQGR GHVFDUWDGDV
FRUUHWDPHQWHHPDWHUURVVDQLWiULRVFRQWULEXLQGRDVVLPSDUDDPDQXWHQomRGRPHLRDPELHQWHSDUD
DV IXWXUDV JHUDo}HV 3RVVXtPRV WDPEpP R SURMHWR ³,PSUHVVmR 'LJLWDO 6HP ÈJXD´ QR TXDO p
UHDOL]DGDDHVWDPSDGHFDPLVHWDVXWLOL]DGDVHPSURYDFRPDLPSUHVVRUDGLJLWDOHXPSURFHVVR
VHPiJXDQHFHVVLGDGHGHSUpWUDWDPHQWRYDSRURXODYDJHPFRQWULEXLQGRDVVLPFRPDUHGXomRGR
FRQVXPRHSROXLomRGDiJXDXPGRVSULQFLSDLVIDWRUHVGHULVFRQRVWr[WHLV

,QYHVWLPHQWRVDLQGDQDEXVFDSHODUHGXomRGRFRQVXPRGHSOiVWLFRSRUPHLRGDGLVSRQLELOL]DomR
GHFRSRVELRGHJUDGiYHLVFRPSRVWiYHLVHGHIRQWHUHQRYiYHODRVQRVVRVDWOHWDVHPQRVVDVSURYDV
EXVFDQGRDFDEDUFRPRFRQVXPRGHFRSRVSOiVWLFRVHPWRGDVDVFRUULGDVDWpRILQDOGHRX
LPSODQWDUSUiWLFDYROWDGDjHFRQRPLDFLUFXODU

7RGDVHVWDVDo}HVIRUDPHHVWmRVHQGRDGRWDGDVPHVPRQmRSRVVXLQGRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULR
GH 5HIHUrQFLD XPD SROtWLFD DPELHQWDO IRUPDOPHQWH DSURYDGD RX XPD DGHVmR DRV SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO

Licenças e Autorizações Ambientais
(P UHJUD QRVVDV DWLYLGDGHV QmR VmR JHUDGRUDV GH VLJQLILFDWLYR LPSDFWR DPELHQWDO QR kPELWR GD
OHJLVODomR IHGHUDO H HVWDGXDO $OJXQV GRV SURGXWRV TXH DGTXLULPRV SDUD D FRQIHFomR GH QRVVDV
URXSDV H DFHVVyULRV HVWmR VXMHLWRV DR SUpYLR UHJLVWUR H OLFHQFLDPHQWR SRU SDUWH GRV QRVVRV
IRUQHFHGRUHV SHUDQWH GHWHUPLQDGRV yUJmRV H DJrQFLDV JRYHUQDPHQWDLV GH SURWHomR DR PHLR
DPELHQWH 3URFXUDPRV GHVVD IRUPD H[LJLU TXH RV QRVVRV IRUQHFHGRUHV PDQWHQKDP YiOLGDV H
UHJXODUHV WRGDV DV OLFHQoDV H FRQGLo}HV VDQLWiULDV H DPELHQWDLV H[LJLGDV SHORV yUJmRV S~EOLFRV
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(IHLWRV5HOHYDQWHVGD5HJXODomR(VWDWDO1DV$WLYLGDGHV

FRPSHWHQWHV SDUD D UHDOL]DomR GH VXDV DWLYLGDGHV EHP FRPR SDUD DWHQGHU jV GLVSRVLo}HV
HVSHFtILFDVGDOHJLVODomRVREUHSURWHomRGRPHLRDPELHQWHHGHVD~GHVHJXUDQoDHPHGLFLQDGR
WUDEDOKRFRPRpRFDVRGHQRVVRPDLRUIRUQHFHGRUWr[WLOTXHSRVVXLRFHUWLILFDGR2HNR7H[
VLVWHPD GH FHUWLILFDomR LQWHUQDFLRQDO GR VHWRU TXH SRVVXL R REMHWLYR GH FHUWLILFDU TXH RV SURGXWRV
VHMDPLVHQWRVGHVXEVWkQFLDVQRFLYDVSDUDDVD~GHKXPDQD

/LFHQoDVDPELHQWDLVSRGHPYLUDHVWDEHOHFHUFRQGLFLRQDQWHVWpFQLFDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGH
DWLYLGDGHVTXHSRGHPHYHQWXDOPHQWHLPSDFWDUHFRQGLFLRQDUVXDRSHUDomR&DVRD&RPSDQKLD
YHQKDDQmRDWHQGHUDVUHIHULGDVFRQGLFLRQDQWHVILFDUiVXMHLWDjPXOWDVHRXRXWUDVSHQDOLGDGHV
LQFOXLQGRDWpPHVPRDUHYRJDomRHRXVXVSHQVmRGDOLFHQoDDPELHQWDOREWLGDIDWRHVWHTXHSRGH
LPSDFWDURUHJXODUH[HUFtFLRGHQRVVDVDWLYLGDGHVLQFOXVLYHFRPULVFRGHSDUDOLVDomRJHUDQGRXP
HIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVRVUHVXOWDGRVHFRQ{PLFRVHILQDQFHLURV

&DVRKDMDILVFDOL]DomRDPELHQWDOHRVyUJmRVHDJrQFLDVJRYHUQDPHQWDLVFRQVWDWHPLUUHJXODULGDGHV
HP UHODomR D OHJLVODomR DPELHQWDO SRGHP VHU LPSRVWDV VDQo}HV TXH YmR GHVGH D DSOLFDomR GH
DGYHUWrQFLDV DWp PXOWDV H HPEDUJRV RX SDUDOLVDomR GDV DWLYLGDGHV YLGH LWHP TXH WUDWD GD
5HVSRQVDELOLGDGH 

Responsabilidade Ambiental
1R 'LUHLWR EUDVLOHLUR D UHVSRQVDELOLGDGH DPELHQWDO SRGH RFRUUHU HP WUrV HVIHUDV L  FLYLO LL 
DGPLQLVWUDWLYDH LLL FULPLQDO

1DHVIHUDFLYLODTXHOHTXHFDXVDUGDQRDRPHLRDPELHQWHpUHVSRQViYHOSRUUHSDUDURXLQGHQL]DUR
GDQR FDXVDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH FXOSD $SOLFDVH D UHVSRQVDELOLGDGH GH IRUPD REMHWLYD H
VROLGiULDHPUHODomRDWRGDVDVSDUWHVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHQYROYLGDVQDJHUDomRGRGDQR1mR
H[LVWHQDOHJLVODomRSiWULDTXDOTXHUSUHYLVmRGHWHWRRXOLPLWDomRQRYDORUDVHUIL[DGRDWtWXORGH
UHPHGLDomR RX LQGHQL]DomR SHOR GDQR DPELHQWDO QD HVIHUD FtYHO 7DO YDORU VHUi IL[DGR
SURSRUFLRQDOPHQWHDRGDQRFDXVDGR

&RPRFRQVHTXrQFLDD&RPSDQKLDQmRHVWiH[LPLGDGDUHVSRQVDELOLGDGHSHORVGDQRVDPELHQWDLV
FDXVDGRVSRUWHUFHLURVFRQWUDWDGRVSDUDUHDOL]DUSDUWHGHVXDVRSHUDo}HVFRPRRWUDWDPHQWRGRV
HIOXHQWHVOtTXLGRVHUHVtGXRVVyOLGRV'HDFRUGRFRPDWHRULDGDUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDXPGRV
DJHQWHV SRGHUi UHVSRQGHU SHOR GDQR DPELHQWDO GH IRUPD LQWHJUDO FDEHQGROKH DomR GH UHJUHVVR
FRQWUDRVGHPDLV$SUHWHQVmRUHSDUDWyULDGRGDQRDPELHQWDOQDHVIHUDFLYLOpLPSUHVFULWtYHOQmRVH
H[WLQJXLQGR SRU GHFXUVR GH SUD]R 3DUD PDLV D OHL DPELHQWDO SHUPLWH D GHVFRQVLGHUDomR GD
SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD TXDQGR HVVD IRU FRPSUHHQGLGD FRPR XP REVWiFXOR DR UHVVDUFLPHQWR GRV
GDQRVDPELHQWDLV

1DHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDRVyUJmRVDPELHQWDLVWrPDIXQomRGHDXWRUL]DUHILVFDOL]DUDVDWLYLGDGHV
SRWHQFLDOPHQWHFDXVDGRUDVGHGDQRVDRPHLRDPELHQWHSRGHQGRLPSRUPXOWDVHRXWUDVSHQDOLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDV VHPSUH TXH KRXYHU YLRODomR GDV UHJUDV GH XVR SURWHomR H UHSDUDomR GR PHLR
DPELHQWH
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(IHLWRV5HOHYDQWHVGD5HJXODomR(VWDWDO1DV$WLYLGDGHV

2 'HFUHWR )HGHUDO Q  GLVS}H VREUH DV LQIUDo}HV H VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV DR PHLR
DPELHQWH HVWDEHOHFHQGR R SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR IHGHUDO SDUD DSXUDomR GHVWDV LQIUDo}HV $V
LQIUDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVVmRSXQLGDVFRPDVVHJXLQWHVVDQo}HV,DGYHUWrQFLD,,PXOWDVLPSOHV
,,,  PXOWD GLiULD ,9  DSUHHQVmR GRV DQLPDLV SURGXWRV H VXESURGXWRV GD ELRGLYHUVLGDGH 9 
DSUHHQVmRGRVDQLPDLVSURGXWRVHVXESURGXWRVGDIDXQDHIORUD9,GHVWUXLomRRXLQXWLOL]DomRGR
SURGXWR9,,VXVSHQVmRGHYHQGDHIDEULFDomRGRSURGXWR9,,,HPEDUJRGHREUDRXDWLYLGDGHH
VXDVUHVSHFWLYDViUHDV,;GHPROLomRGHREUD;VXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDOGDVDWLYLGDGHVH;,
UHVWULWLYDGHGLUHLWRV$OpPGLVVRRYDORUGDPXOWDDGPLQLVWUDWLYDSRGHYDULDUHQWUHRPtQLPRGH5
 FLQTXHQWDUHDLV HRPi[LPRGH5 FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV 5HVVDOWHVH
TXH WDLV VDQo}HV VHUmR DSOLFDGDV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD REULJDomR GH UHSDUDU D GHJUDGDomR
FDXVDGDDRPHLRDPELHQWHHDWHUFHLURVDIHWDGRV

1DHVIHUDFULPLQDODUHVSRQVDELOLGDGHSRUFDQRVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHQR%UDVLOWHP
FRPR SUHFHLWR IXQGDPHQWDO D /HL )HGHUDO Q  ³/HL GH &ULPHV $PELHQWDLV´  5HIHULGD /HL
DOpPGDVFRQGXWDVHDWLYLGDGHVOHVLYDVDRPHLRDPELHQWHHDVUHVSHFWLYDVVDQo}HVSUHYrUHJUDVH
FLUFXQVWkQFLDVHVSHFtILFDVGHDSOLFDomRGDVSHQDVSRUGDQRVDPELHQWDLVDGDSWDQGRDVUHJUDVGH
GLUHLWRSHQDOjVH[LJrQFLDVTXHDSURWHomRDRPHLRDPELHQWHH[LJH

$ YLRODomR j /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV SRGH FDUDFWHUL]DU FULPH DPELHQWDO DWLQJLQGR DV SHVVRDV
ItVLFDVQDILJXUDGRVDGPLQLVWUDGRUHVGLUHWRUHVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHyUJmRV
WpFQLFRVDXGLWRUHVJHUHQWHVSUHSRVWRVRXPDQGDWiULRVHDSUySULDSHVVRDMXUtGLFD

$ /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV HOHJH FRPR UHVSRQViYHLV SHODV FRQGXWDV FDUDFWHUL]DGDV FRPR
FULPLQRVDV WRGRV DTXHOHV TXH GH TXDOTXHU IRUPD FRQFRUUHP SDUD VXD SUiWLFD VHQGR FDGD TXDO
SHQDOL]DGRQDPHGLGDGHVXDFXOSDELOLGDGH3UHYrDLQGDDUHVSRQVDELOLGDGHGDSHVVRDMXUtGLFDD
TXDO UHVWD FDUDFWHUL]DGD VH D LQIUDomR IRU FRPHWLGD L  SRU GHFLVmR GH VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO RX
FRQWUDWXDO RX GH VHX yUJmR FROHJLDGR LL  QR LQWHUHVVH RX EHQHItFLR GD SHVVRD MXUtGLFD TXH
UHSUHVHQWD 9DOH UHVVDOWDU TXH D UHVSRQVDELOLGDGH GD SHVVRD MXUtGLFD QmR H[FOXL D GDV SHVVRDV
ItVLFDVDXWRUDVFRDXWRUDVRXSDUWtFLSHVRTXHDFDEDPXLWDVYH]HVSRUHVWHQGHUDUHVSRQVDELOLGDGH
GHWDLVDWRVDRVPHPEURVGDVSHVVRDVMXUtGLFDVTXHWHQKDPSDUWLFLSDGRGHWDLVGHFLV}HVRXWHQKDP
VH RPLWLGR TXDQGR SRGHULDP HYLWDU RV SUHMXt]RV GHODV DGYLQGRV 'HVVD IRUPD YHULILFDVH VHU
DEUDQJHQWH D UHVSRQVDELOL]DomR FULPLQDO SRU GDQRV DPELHQWDLV KDYHQGR D SRVVLELOLGDGH GH SHOD
SUiWLFDGHXPD~QLFDFRQGXWDSUHYLVWDFRPRFULPLQRVDVHUHPUHVSRQVDELOL]DGRVGLYHUVRVVXMHLWRV
LQFOXVLYHRVDGPLQLVWUDGRUHV

5HVVDOWHVHSRUILPTXHDUHVSRQVDELOLGDGHSHQDOSRUFULPHVDPELHQWDLVpVXEMHWLYDRTXHVLJQLILFD
TXHDLPSXWDomRGHSHQDOLGDGHVFULPLQDLVHVWDUiFRQGLFLRQDGDjFDUDFWHUL]DomRGHFXOSDDSDUWLUGD
FRPSURYDomRGHDXWRULDHPDWHULDOLGDGHGRFULPHDPELHQWDO6REHVWHSULVPDDVSHVVRDVItVLFDV
HVWDUmR VXMHLWDV D SHQDV UHVWULWLYDV GH GLUHLWR HRX SULYDWLYDV GH OLEHUGDGH QD PHGLGD GD VXD
FRQWULEXLomRRXRPLVVmRSDUDRFRUUrQFLDGRFULPH3RUVXDYH]DSHVVRDMXUtGLFDHVWDUiVXMHLWDjV
SHQDOLGDGHVGHPXOWDSUHVWDomRGHVHUYLoRVjFRPXQLGDGHVXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDOGHDWLYLGDGHV
LQWHUGLomRWHPSRUiULDGHHVWDEHOHFLPHQWRSURLELomRGHFRQWUDWDUFRPSRGHUS~EOLFR
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(IHLWRV5HOHYDQWHVGD5HJXODomR(VWDWDO1DV$WLYLGDGHV

F
GHSHQGrQFLD GH SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV FRQFHVV}HV IUDQTXLDV FRQWUDWRV GH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV

1R%UDVLODSURSULHGDGHGHXPDPDUFDDGTXLUHVHVRPHQWHSHORUHJLVWURYDOLGDPHQWHH[SHGLGRSHOR
,13,yUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWURGHPDUFDVHSDWHQWHVVHQGRDVVHJXUDGRDRWLWXODUVHXXVR
H[FOXVLYRGDPDUFDUHJLVWUDGDHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOSRUXPSUD]RGHWHUPLQDGRGHGH]DQRV
SDVVtYHOGHVXFHVVLYDVUHQRYDo}HV

'XUDQWH R SURFHVVR GH UHJLVWUR R GHSRVLWDQWH SRVVXL DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR GH
SURSULHGDGHGDVPDUFDVGHSRVLWDGDVDSOLFDGDVSDUDDLGHQWLILFDomRGHVHXVSURGXWRVRXVHUYLoRV
(VVDH[SHFWDWLYDSRGHYLUDQmRVHFRQFUHWL]DUHPGLUHLWRQDVKLSyWHVHVGH L IDOWDGHSDJDPHQWR
GDVWD[DVUHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL LQGHIHULPHQWRSHORyUJmRUHVSRQViYHO
SHOR UHJLVWUR H LLL  QmR FRQWHVWDomR RX QmR FXPSULPHQWR GH H[LJrQFLD IRUPXODGD SHOR yUJmR
UHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR

$&RPSDQKLDpWLWXODUGHPDUFDVHQRPHVGHGRPtQLRUHOHYDQWHVDWUHODGRVjVVXDVDWLYLGDGHV$
&RPSDQKLD FHOHEUD WDPEpP FRQWUDWRV GH OLFHQoD GH VRIWZDUH FRP WHUFHLURV GHVHQYROYHX XP
DSOLFDWLYRSDUDFHOXODUSDUDDFHVVRSRUFOLHQWHVHQmRpGHSHQGHQWHGHPDUFDVSDWHQWHVHOLFHQoDV
GHGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHWHUFHLURVSDUDRGHYLGRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHV
H PDQXWHQomR GH VXD SRVLomR FRPSHWLWLYD $LQGD D &RPSDQKLD FHOHEUD FRQWUDWRV GH OLFHQoD GH
PDUFDVHVWUDWHJLFDPHQWHSDUDFRPHUFLDOL]DomRHGLYXOJDomRGHVHXVSURGXWRV

3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH PDUFDV QRPHV GH GRPtQLR H GHPDLV DWLYRV GH SURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOGHWLWXODULGDGHGD&RPSDQKLDYLGHLWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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5HFHLWDV5HOHYDQWHV3URYHQLHQWHVGR([WHULRU



5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU

D
UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV FOLHQWHV DWULEXtGRV DR SDtV VHGH GD &RPSDQKLD H VXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRDXIHULPRVUHFHLWDVQRH[WHULRUQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVWDPSRXFR
QRSUHVHQWHH[HUFtFLRVRFLDO

E
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRDXIHULPRVUHFHLWDVQRH[WHULRUQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVWDPSRXFR
QRSUHVHQWHH[HUFtFLRVRFLDO

F
UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGD&RPSDQKLD

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRDXIHULPRVUHFHLWDVQRH[WHULRUQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVWDPSRXFR
QRSUHVHQWHH[HUFtFLRVRFLDO
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(IHLWRVGD5HJXODomR(VWUDQJHLUD1DV$WLYLGDGHV



(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV

$&RPSDQKLDQmRHVWiVXMHLWDDQHQKXPDUHJXODomRHVWUDQJHLUDHPVXDVDWLYLGDGHV
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3ROtWLFDV6RFLRDPELHQWDLV

3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV

D

'LYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV


$&RPSDQKLDQmRHODERUDUHODWyULRVVRFLRDPELHQWDLVQHPVHJXHXPD3ROtWLFD6RFLRDPELHQWDO1R
HQWDQWRD&RPSDQKLDPDQWpPSUiWLFDV6RFLRDPELHQWDLVGLUHFLRQDGDVSULQFLSDOPHQWHjUHGXomRGR
FRQVXPRGHUHFXUVRVQDWXUDLVHPVHXVQHJyFLRVDFRQVWUXomRGHXPDFDGHLDGHYDORUVXVWHQWiYHO
HDRIRPHQWRDSURMHWRVGH5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDOGHQWUHHVVDVSUiWLFDVSRGHPRVFLWDU



Fio Sustentável: DOJXQVSURGXWRVGDVOLQKDVILWQHVVHEHDFKZHDUSRVVXHPR$PQL6RXO(FR
RSULPHLURILRGHSROLDPLGDELRGHJUDGiYHOGRPXQGRTXHSHUPLWHTXHURXSDVIHLWDVDSDUWLU
GHOHVHGHFRPSRQKDPHPPHQRVGHWUrVDQRVTXDQGRGHVFDUWDGDVFRUUHWDPHQWHHPDWHUURV
VDQLWiULRV FRQWULEXLQGR DVVLP SDUD D PDQXWHQomR GR PHLR DPELHQWH SDUD DV IXWXUDV
JHUDo}HV




Impressão Digital sem água DV FDPLVHWDV XWLOL]DGDV HP DOJXQV HYHQWRV VmR HVWDPSDGDV
DWUDYpVGHXPDLPSUHVVRUDGLJLWDOFRPXPSURFHVVRVHPiJXDVHPQHFHVVLGDGHGH
SUpWUDWDPHQWRYDSRURXODYDJHPFRQWULEXLQGRDVVLPFRPDUHGXomRGRFRQVXPRHSROXLomR
GDiJXDXPGRVSULQFLSDLVIDWRUHVGHULVFRQRVWr[WHLV




Redução do consumo de plástico SURPRYHPRV R PDLRU FLUFXLWR GH FRUULGDV GH UXD GD
$PpULFD/DWLQDRQGHRFRQVXPRPpGLRSRUDWOHWDYDULDGHFLQFRDGHFRSRVGHiJXD
GHSHQGHQGRGDUHJLmR&RPHoDPRVDGLVSRQLELOL]DUFRSRVELRGHJUDGiYHLVFRPSRVWiYHLVH
GH IRQWH UHQRYiYHO DRV QRVVRV DWOHWDV H WHPRV FRPR REMHWLYR DFDEDU FRP R FRQVXPR GH
FRSRV SOiVWLFRV HP WRGDV DV FRUULGDV DWp R ILQDO GH  RX LPSODQWDU SUiWLFD YROWDGD j
HFRQRPLDFLUFXODU




Fornecedor com Certificação InternacionalQRVVRPDLRUIRUQHFHGRUWr[WLOSRVVXLRFHUWLILFDGR
2HNR7H[TXHWUDWDVHGHXPVLVWHPDGHFHUWLILFDomRLQWHUQDFLRQDOGRVHWRUWr[WLOTXH
DEUDQJH WRGDV PDWpULDV SULPDV SURGXWRV LQWHUPpGLRV H ILQDLV HP WRGDV DV IDVHV GH
SURFHVVDPHQWRFRPRREMHWLYRGHFHUWLILFDUTXHRVSURGXWRVVHMDPLVHQWRVGHVXEVWkQFLDV
QRFLYDVSDUDDVD~GHKXPDQD




Auditoria em Fornecedores$XGLWRULD,QWHUQDUHDOL]DYLVLWDVSHULyGLFDVQRVIRUQHFHGRUHVGH
FRVWXUD DYDOLDQGR D UHJXODULGDGH WUDEDOKLVWD DV FRQGLo}HV GR DPELHQWH GH WUDEDOKR H DV
QRUPDVUHJXODPHQWDUHVGHVD~GHHKLJLHQH0HQVDOPHQWHDFRPSDQKDPRVDGRFXPHQWDomR
GRVIRUQHFHGRUHV
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3ROtWLFDV6RFLRDPELHQWDLV



Responsabilidade Social
,

,QFHQWLYR j GRDomR RV FOLHQWHV VmR LQFHQWLYDGRV D DUUHGRQGDU FHQWDYRV DR
UHDOL]DUHPRSDJDPHQWRGHVXDVFRPSUDVHRPRQWDQWHDUUHFDGDGRpGLUHFLRQDGR
SDUDR$UUHGRQGDULQLFLDWLYDTXHSURPRYHDFXOWXUDGHGRDomRQR%UDVLOHUHSDVVDGR
SDUDRUJDQL]Do}HVTXHDWXDPFRPSURMHWRVGHLPSDFWRVRFLDOH


,,

,QFHQWLYR)LVFDODWUDYpVGDV/HLVGH,QFHQWLYR)LVFDO /HLGR(VSRUWH/HL5RXDQHW
/HL GR ,GRVR /HL GD &ULDQoD H GR $GROHVFHQWH  DSRLDPRV SURMHWRV HVSRUWLYRV
FXOWXUDLVHVRFLDLV


$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHSDWURFtQLRHLQFHQWLYRFXOWXUDO
E


0HWRGRORJLDVHJXLGDSHOD&RPSDQKLDQDHODERUDomRGDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV


1mRDSOLFiYHOSRLVQmRGLYXOJDPRVLQIRUPDo}HVRXUHODWyULRVVRFLRDPELHQWDLV

F
,QGLFDUVHDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGH
LQGHSHQGHQWH

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRGLYXOJDPRVLQIRUPDo}HVRXUHODWyULRVVRFLRDPELHQWDLV

G
,QGLFDUDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHSRGHPVHUHQFRQWUDGDVDV
LQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRGLYXOJDPRVLQIRUPDo}HVRXUHODWyULRVVRFLRDPELHQWDLV
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
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1HJyFLRV([WUDRUGLQiULRV

1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKRXYHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVEHPFRPRQRH[HUFtFLR
VRFLDO FRUUHQWH DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH TXDOTXHU DWLYR UHOHYDQWH TXH QmR VH HQTXDGUH FRPR
RSHUDomR QRUPDO QRV QRVVRV QHJyFLRV H TXH QmR WHQKDP VLGR PHQFLRQDGDV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULR
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$OWHUDo}HV6LJQLILFDWLYDVQD)RUPDGH&RQGXomR'RV1HJyFLRVGR(PLVVRU



$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKRXYHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVEHPFRPRQRH[HUFtFLR
VRFLDOFRUUHQWHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

-85B63Y
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&RQWUDWRV5HOHYDQWHV&HOHEUDGRV3HOR(PLVVRU(6XDV&RQWURODGDV1mR'LUHWDPHQWH
5HODFLRQDGRV&RP6XDV$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV

  &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR
GLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRIRLFHOHEUDGRQHQKXPFRQWUDWRUHOHYDQWHSRUQyVRXSRU
QRVVDV FRQWURODGDV TXH QmR IRVVH GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGR FRP QRVVDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVEHPFRPRQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH


-85B63Y

537

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFD

QRPLQDWLYD³0<7)´QD
FODVVH1FO  

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp

SDUDDPDUFD
QRPLQDWLYD³0<7)´QD
FODVVH1FO  

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFD

QRPLQDWLYD³3RZHU
.LGV´QDFODVVH


5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFD

QRPLQDWLYD³1HRVNLQ´
QDFODVVH1FO  

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
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0DQ´QDFODVVH

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp

SDUDDPDUFD
QRPLQDWLYD³3RZHU
.LGV´QDFODVVH

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFDPLVWD

³5HGWHFK´QDFODVVH
1FO  

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp

SDUDDPDUFDPLVWD
³3XVKWKH/LPLWV´QD
FODVVH

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFD

QRPLQDWLYD³5XQIRU
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5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFDPLVWD

³5HGWHFK´QDFODVVH
1FO  

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
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5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFD

QRPLQDWLYD³6RIWPD[´
QDFODVVH1FO  

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
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QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD
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VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV
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VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD
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&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
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9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
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UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
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$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
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$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

9HUVmR

3È*,1$GH

$JXDUGDQGRDQiOLVHGR 1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDDLQGDQmRGHWpPRUHJLVWURGD 1mRDSOLFiYHOSRLVWUDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVR
UHFXUVR
PDUFD7UDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVRTXHSRGHVHULQGHIHULGR HD&RPSDQKLDWHPPHUDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWR
SHOR,13,'HDFRUGRFRPDOHJLVODomREUDVLOHLUDRXVR
H[FOXVLYRGHXPDPDUFDSDUDGLVWLQJXLUSURGXWRVRXVHUYLoRVHP
WRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOFRPDSUHUURJDWLYDGHLPSHGLU
TXDLVTXHUWHUFHLURVQmRDXWRUL]DGRVGHXWLOL]iODVRPHQWHp
DVVHJXUDGRDRWLWXODUGRUHJLVWURYDOLGDPHQWHFRQFHGLGRSHOR
,13,&RQWXGRGHDFRUGRFRPD/3,D&RPSDQKLDWHPGLUHLWR
GHSUHFHGrQFLDGHUHJLVWURVREUHRXWUDVPDUFDVLGrQWLFDVRX
VHPHOKDQWHVHDLQGDWHPDVVHJXUDGRRGLUHLWRGH]HODUSHOD
LQWHJULGDGHPDWHULDOHUHSXWDomRGDPDUFDPHVPRDQWHVGH
FRQFHGLGRRUHJLVWURSHOR,13,
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QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
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UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD
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UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
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RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
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FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
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GLUHLWRVGHWHUFHLURV
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1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD
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H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
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9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD
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HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
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VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD
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XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
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$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD
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SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
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3HGLGRGH5HJLVWURQ $JXDUGDQGRDQiOLVHGR 1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDDLQGDQmRGHWpPRUHJLVWURGD 1mRDSOLFiYHOSRLVWUDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVR
SDUDD
UHFXUVR
PDUFD7UDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVRTXHSRGHVHULQGHIHULGR HD&RPSDQKLDWHPPHUDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWR
PDUFDQRPLQDWLYD³7)´
SHOR,13,'HDFRUGRFRPDOHJLVODomREUDVLOHLUDRXVR
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TXDLVTXHUWHUFHLURVQmRDXWRUL]DGRVGHXWLOL]iODVRPHQWHp
DVVHJXUDGRDRWLWXODUGRUHJLVWURYDOLGDPHQWHFRQFHGLGRSHOR
,13,&RQWXGRGHDFRUGRFRPD/3,D&RPSDQKLDWHPGLUHLWR
GHSUHFHGrQFLDGHUHJLVWURVREUHRXWUDVPDUFDVLGrQWLFDVRX
VHPHOKDQWHVHDLQGDWHPDVVHJXUDGRRGLUHLWRGH]HODUSHOD
LQWHJULGDGHPDWHULDOHUHSXWDomRGDPDUFDPHVPRDQWHVGH
FRQFHGLGRRUHJLVWURSHOR,13,
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&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

0DUFDV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

9HUVmR

3È*,1$GH

$JXDUGDQGRDQiOLVHGR 1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDDLQGDQmRGHWpPRUHJLVWURGD 1mRDSOLFiYHOSRLVWUDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVR
UHFXUVR
PDUFD7UDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVRTXHSRGHVHULQGHIHULGR HD&RPSDQKLDWHPPHUDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWR
SHOR,13,'HDFRUGRFRPDOHJLVODomREUDVLOHLUDRXVR
H[FOXVLYRGHXPDPDUFDSDUDGLVWLQJXLUSURGXWRVRXVHUYLoRVHP
WRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOFRPDSUHUURJDWLYDGHLPSHGLU
TXDLVTXHUWHUFHLURVQmRDXWRUL]DGRVGHXWLOL]iODVRPHQWHp
DVVHJXUDGRDRWLWXODUGRUHJLVWURYDOLGDPHQWHFRQFHGLGRSHOR
,13,&RQWXGRGHDFRUGRFRPD/3,D&RPSDQKLDWHPGLUHLWR
GHSUHFHGrQFLDGHUHJLVWURVREUHRXWUDVPDUFDVLGrQWLFDVRX
VHPHOKDQWHVHDLQGDWHPDVVHJXUDGRRGLUHLWRGH]HODUSHOD
LQWHJULGDGHPDWHULDOHUHSXWDomRGDPDUFDPHVPRDQWHVGH
FRQFHGLGRRUHJLVWURSHOR,13,

$JXDUGDQGRDQiOLVHGR 1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDDLQGDQmRGHWpPRUHJLVWURGD 1mRDSOLFiYHOSRLVWUDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVR
UHFXUVR
PDUFD7UDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVRTXHSRGHVHULQGHIHULGR HD&RPSDQKLDWHPPHUDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWR
SHOR,13,'HDFRUGRFRPDOHJLVODomREUDVLOHLUDRXVR
H[FOXVLYRGHXPDPDUFDSDUDGLVWLQJXLUSURGXWRVRXVHUYLoRVHP
WRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOFRPDSUHUURJDWLYDGHLPSHGLU
TXDLVTXHUWHUFHLURVQmRDXWRUL]DGRVGHXWLOL]iODVRPHQWHp
DVVHJXUDGRDRWLWXODUGRUHJLVWURYDOLGDPHQWHFRQFHGLGRSHOR
,13,&RQWXGRGHDFRUGRFRPD/3,D&RPSDQKLDWHPGLUHLWR
GHSUHFHGrQFLDGHUHJLVWURVREUHRXWUDVPDUFDVLGrQWLFDVRX
VHPHOKDQWHVHDLQGDWHPDVVHJXUDGRRGLUHLWRGH]HODUSHOD
LQWHJULGDGHPDWHULDOHUHSXWDomRGDPDUFDPHVPRDQWHVGH
FRQFHGLGRRUHJLVWURSHOR,13,

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
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QRPLQDWLYD³7)6SRUWV´
QDFODVVH1FO  

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

9HUVmR

3È*,1$GH

$JXDUGDQGRDQiOLVHGR 1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDDLQGDQmRGHWpPRUHJLVWURGD 1mRDSOLFiYHOSRLVWUDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVR
UHFXUVR
PDUFD7UDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVRTXHSRGHVHULQGHIHULGR HD&RPSDQKLDWHPPHUDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWR
SHOR,13,'HDFRUGRFRPDOHJLVODomREUDVLOHLUDRXVR
H[FOXVLYRGHXPDPDUFDSDUDGLVWLQJXLUSURGXWRVRXVHUYLoRVHP
WRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOFRPDSUHUURJDWLYDGHLPSHGLU
TXDLVTXHUWHUFHLURVQmRDXWRUL]DGRVGHXWLOL]iODVRPHQWHp
DVVHJXUDGRDRWLWXODUGRUHJLVWURYDOLGDPHQWHFRQFHGLGRSHOR
,13,&RQWXGRGHDFRUGRFRPD/3,D&RPSDQKLDWHPGLUHLWR
GHSUHFHGrQFLDGHUHJLVWURVREUHRXWUDVPDUFDVLGrQWLFDVRX
VHPHOKDQWHVHDLQGDWHPDVVHJXUDGRRGLUHLWRGH]HODUSHOD
LQWHJULGDGHPDWHULDOHUHSXWDomRGDPDUFDPHVPRDQWHVGH
FRQFHGLGRRUHJLVWURSHOR,13,
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UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
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9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD
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$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD
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%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHVE$WLYRV,QWDQJtYHLV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

576

0DUFDV

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFDPLVWD

³7UDFN )LHOG´QD
FODVVH1FO  

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFDPLVWD

³7UDFN )LHOG´QD
FODVVH1FO  

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
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UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV
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VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
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SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
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UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV
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+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
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VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
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$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
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+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
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FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
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UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
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RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
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+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
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FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
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QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
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GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV
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QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
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(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHVE$WLYRV,QWDQJtYHLV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

588

0DUFDV

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFDPLVWD

³7UDFN )LHOG%LNH
6HULHV´QDFODVVH1FO
 

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFD

QRPLQDWLYD³7UDFN 
)LHOG´QDFODVVH1FO
 

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHVE$WLYRV,QWDQJtYHLV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

589

0DUFDV

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFDPLVWD

³7UDFN )LHOG5XQ
6HULHV´QDFODVVH1FO
 

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFDPLVWD

³7UDFN )LHOG%LNH
6HULHV´QDFODVVH1FO
 

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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0DUFDV

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFD

QRPLQDWLYD³8OWUDPD[´
QDFODVVH1FO  

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFD

QRPLQDWLYD³7UDFNV´QD
FODVVH1FO  

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHVE$WLYRV,QWDQJtYHLV
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0DUFDV

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFDPLVWD

³8QLIORF´QDFODVVH1FO
 

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp
SDUDDPDUFD

QRPLQDWLYD³8QLIORF´QD
FODVVH

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

9HUVmR

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHVE$WLYRV,QWDQJtYHLV
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$HYHQWXDOSHUGDGRVGLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDRILPGRGLUHLWRGHXVR
H[FOXVLYRVREUHDVPHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULDGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLUWHUFHLURVGH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVLQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

3HGLGRGHUHJLVWURQ $JXDUGDQGRDQiOLVHGR 1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDDLQGDQmRGHWpPRUHJLVWURGD 1mRDSOLFiYHOSRLVWUDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVR
SDUDD
,13,
PDUFD7UDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVRTXHSRGHVHULQGHIHULGR HD&RPSDQKLDWHPPHUDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWR
PDUFDQRPLQDWLYD
SHOR,13,'HDFRUGRFRPDOHJLVODomREUDVLOHLUDRXVR
³9LUWXDO([SHULHQFH´QD
H[FOXVLYRGHXPDPDUFDSDUDGLVWLQJXLUSURGXWRVRXVHUYLoRVHP
FODVVH1FO  
WRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOFRPDSUHUURJDWLYDGHLPSHGLU
TXDLVTXHUWHUFHLURVQmRDXWRUL]DGRVGHXWLOL]iODVRPHQWHp
DVVHJXUDGRDRWLWXODUGRUHJLVWURYDOLGDPHQWHFRQFHGLGRSHOR
,13,&RQWXGRGHDFRUGRFRPD/3,D&RPSDQKLDWHPGLUHLWR
GHSUHFHGrQFLDGHUHJLVWURVREUHRXWUDVPDUFDVLGrQWLFDVRX
VHPHOKDQWHVHDLQGDWHPDVVHJXUDGRRGLUHLWRGH]HODUSHOD
LQWHJULGDGHPDWHULDOHUHSXWDomRGDPDUFDPHVPRDQWHVGH
FRQFHGLGRRUHJLVWURSHOR,13,

0DUFDV

9HUVmR

3È*,1$GH

3HGLGRGHUHJLVWURQ $JXDUGDQGRDQiOLVHGR 1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDDLQGDQmRGHWpPRUHJLVWURGD 1mRDSOLFiYHOSRLVWUDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVR
SDUDD
,13,
PDUFD7UDWDVHGHDQiOLVHGHUHFXUVRTXHSRGHVHULQGHIHULGR HD&RPSDQKLDWHPPHUDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWR
PDUFDQRPLQDWLYD
SHOR,13,'HDFRUGRFRPDOHJLVODomREUDVLOHLUDRXVR
³9LUWXDO([SHULHQFH´QD
H[FOXVLYRGHXPDPDUFDSDUDGLVWLQJXLUSURGXWRVRXVHUYLoRVHP
FODVVH1FO  
WRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOFRPDSUHUURJDWLYDGHLPSHGLU
TXDLVTXHUWHUFHLURVQmRDXWRUL]DGRVGHXWLOL]iODVRPHQWHp
DVVHJXUDGRDRWLWXODUGRUHJLVWURYDOLGDPHQWHFRQFHGLGRSHOR
,13,&RQWXGRGHDFRUGRFRPD/3,D&RPSDQKLDWHPGLUHLWR
GHSUHFHGrQFLDGHUHJLVWURVREUHRXWUDVPDUFDVLGrQWLFDVRX
VHPHOKDQWHVHDLQGDWHPDVVHJXUDGRRGLUHLWRGH]HODUSHOD
LQWHJULGDGHPDWHULDOHUHSXWDomRGDPDUFDPHVPRDQWHVGH
FRQFHGLGRRUHJLVWURSHOR,13,

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRSHUGHUiRVGLUHLWRV
VREUHVXDVDWXDLVPDUFDVQRHQWDQWRH[LVWHD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHDOJXPDVPDUFDV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODUVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLV FRQVLGHUDGDVHVWUDWpJLFDVSDUDD&RPSDQKLDR
QDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURV TXHSRGHUiDFDUUHWDUSHUGDVXEVWDQFLDOGRDWLYRGD
RTXHSRGHDFDUUHWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXVDUDPDUFDQD
HPSUHVD
FRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
+iDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHU
$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDVpUHDOL]DGDSHOR
GHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRU
SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

0DUFDV

5HJLVWURQ 5HJLVWURYiOLGRDWp

SDUDDPDUFDPLVWD
³8YWHFK´QDFODVVH1FO
 

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHVE$WLYRV,QWDQJtYHLV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

601

3HGLGRGHUHJLVWURQ
SDUDD
PDUFDPLVWD³8YWHFK´
QDFODVVH1FO  ´

0DUFDV

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV
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H[FOXVLYRGHXPDPDUFDSDUDGLVWLQJXLUSURGXWRVRXVHUYLoRVHP
WRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOFRPDSUHUURJDWLYDGHLPSHGLU
TXDLVTXHUWHUFHLURVQmRDXWRUL]DGRVGHXWLOL]iODVRPHQWHp
DVVHJXUDGRDRWLWXODUGRUHJLVWURYDOLGDPHQWHFRQFHGLGRSHOR
,13,&RQWXGRGHDFRUGRFRPD/3,D&RPSDQKLDWHPGLUHLWR
GHSUHFHGrQFLDGHUHJLVWURVREUHRXWUDVPDUFDVLGrQWLFDVRX
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WRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOFRPDSUHUURJDWLYDGHLPSHGLU
TXDLVTXHUWHUFHLURVQmRDXWRUL]DGRVGHXWLOL]iODVRPHQWHp
DVVHJXUDGRDRWLWXODUGRUHJLVWURYDOLGDPHQWHFRQFHGLGRSHOR
,13,&RQWXGRGHDFRUGRFRPD/3,D&RPSDQKLDWHPGLUHLWR
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DVVHJXUDGRDRWLWXODUGRUHJLVWURYDOLGDPHQWHFRQFHGLGRSHOR
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SDJDPHQWRSHULyGLFRGHFRQWULEXLo}HVDR,13,GHIRUPDTXHR XVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGH
SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVpLPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUD
GLUHLWRVGHWHUFHLURV
H[WLQomRGRVUHJLVWURV

1RkPELWRMXGLFLDORVUHJLVWURVGHPDUFDVMiFRQFHGLGRVSRGHP
VHUFRQWHVWDGRVSRUWHUFHLURVDWUDYpVGHSURFHVVRGHQXOLGDGH
QDKLSyWHVHGH L DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGD LL DPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDSDUDDVVLQDODU
WRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGH
UHJLVWUR LLL RUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGRHPGHVDFRUGRFRPD
/HLRX LY SRUUHTXHULPHQWRGHFDGXFLGDGHSDUFLDORX
WRWDOFDVRDPDUFDHVWHMDVHQGRXWLOL]DGDGHIRUPDDGYHUVDGD
DXWRUL]DGD

$SHUGDGRVGLUHLWRVUHODWLYRVDWDLVDWLYRVHVWiUHODFLRQDGDj L 
IDOWDGHSDJDPHQWRGHPDQXWHQomRGRGRPtQLR LL FRQVWDWDomR
QRDWRGRUHJLVWURRXSRVWHULRUPHQWHGDXWLOL]DomRGH&13-
&3)UD]mRVRFLDORXQRPHIDOVRLQYiOLGRLQFRUUHWRRX
GHVDWXDOL]DGR LLL QmRDWHQGLPHQWRHPWHPSRKiELOGD
DSUHVHQWDomRGHGRFXPHQWRV LY SHGLGRGHUHJLVWURIRUPXODGR
SRUGHWHQWRUGHSHGLGRGHPDUFDRXPDUFDUHJLVWUDGD
UHODFLRQDGDDRGRPtQLRFRPGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDDRDQWLJR
WLWXODUGRGRPtQLRHPFDVRGHGLVSXWDHQWUHGHWHQWRUHVGH
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HPSUHVDVGRJUXSR

4XDOTXHUDWLYLGDGHOtFLWDVHJXQGRR
'HODZDUH/LPLWHG/LDELOLW\$FW

'HVFULomRGDVDWLYLGDGHV
GHVHQYROYLGDV
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD SRVVXL DOpP GRV DWLYRV QmR
FLUFXODQWHV LGHQWLILFDGRV QR LWHP  DFLPD  WULQWD H TXDWUR  PDUFDV UHJLVWUDGDV QR
H[WHULRU


-85B63Y
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV

2*UXSR7UDFN )LHOGWHPSRUREMHWLYRSUHSRQGHUDQWHRGHVHQYROYLPHQWRHDFRPHUFLDOL]DomRGH
YHVWXiULRHVHXVFRPSOHPHQWRVHPJHUDOSDUDDSUiWLFDGHDWLYLGDGHVHVSRUWLYDVSDUWLFLSDomRHP
RXWUDV VRFLHGDGHV DGPLQLVWUDomR H VXEOLFHQFLDPHQWR GH IUDQTXLD HPSUHVDULDO EHP FRPR D
SURPRomRHRUJDQL]DomRGHHYHQWRVUHODFLRQDGRVDHVSRUWHV

$PLVVmRGD'LUHWRULDpGHFRQGX]LUDo}HVHLQLFLDWLYDVTXHDGLFLRQHPYDORUGHORQJRSUD]RDR*UXSR
7UDFN  )LHOG DRV VHXV DFLRQLVWDV LQYHVWLGRUHV H GHPDLV stakeholders SRU PHLR GH SURFHVVRV
HILFLHQWHVHGDHQWUHJDGHUHVXOWDGRVFRQVLVWHQWHV

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRQWHPSODPDV(PSUHVDV7UDFN )LHOG&R6$)UDWH[
&RQIHFo}HV /WGD 7KH 7UDFN  )LHOG 6WRUH ,1& 5HWDLO 6ROXWLRQV $VVHVVRULD H &RQVXOWRULD GH
0HUFKDQGLVLQJ /WGD 5HDO 7LPH 6SRUWV 6$ H 7UDFN  )LHOG )UDQFKLVLQJ /WGD DV (QWLGDGHV GR
*UXSR7UDFN )LHOG³(PSUHVDV´HRX³*UXSR7UDFN )LHOG´ DVTXDLVVmRDGPLQLVWUDGDVFRPR
XPD~QLFDHQWLGDGHHFRQ{PLFD$VLQIRUPDo}HVDVHJXLUHVWmRDSUHVHQWDGDVSDUDIRUQHFLPHQWRGH
DQiOLVHV DGLFLRQDLV VREUH DV RSHUDo}HV GR *UXSR 7UDFN  )LHOG H QmR UHSUHVHQWDP DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVGD)UDWH[&RQIHFo}HV/WGD5HDO7LPH6SRUWV/WGD5HWDLO
6ROXWLRQV$VVHVVRULDH&RQVXOWRULDGH0HUFKDQGLVLQJ/WGD7UDFN )LHOG&R6$H7UDFN )LHOG
)UDQFKLVLQJ/WGDHQmRGHYHPVHUWRPDGDVFRPREDVHSDUDILQVGHFiOFXORGHGLYLGHQGRVLPSRVWRV
RX SDUD TXDLVTXHU RXWURV ILQV VRFLHWiULRV RX DQiOLVH GH UHQWDELOLGDGH RX VREUH SHUIRUPDQFH 2V
VHJXLQWHV FULWpULRV IRUDP DGRWDGRV SDUD D FRPELQDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GH FDGD
(PSUHVDSDUWLFLSDQWHGDFRPELQDomR

•
(OLPLQDomRGRVVDOGRVGDVFRQWDVGHDWLYRVHSDVVLYRVHQWUHDV(PSUHVDV
•
(OLPLQDomR GDV WUDQVDo}HV LQWHUFRPSDQKLDV GRV VDOGRV H GRV JDQKRV H GDV SHUGDV QmR
UHDOL]DGRV HP WUDQVDo}HV HQWUH DV (PSUHVDV 3HUGDV QmR UHDOL]DGDV WDPEpP VmR HOLPLQDGDV D
PHQRVTXHDWUDQVDomRSRVVXDHYLGrQFLDGHSHUGDGHYDORU ³LPSDLUPHQW´ GRDWLYRWUDQVIHULGR

&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD“A extensão da pandemia declarada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do coronavírus (COVID-19),
a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende
de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em
efeitos adversos relevantes em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e
fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.”, QRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD “Eventos Recentes – Impactos da Pandemia do COVID-19 em
Nossas Atividades” H QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH D
SDQGHPLDGD&29,'WHUiXPLPSDFWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRVVHXVQHJyFLRVHGHVHPSHQKR
ILQDQFHLUR

'HVGHRIHFKDPHQWRGDWRWDOLGDGHGHQRVVDVORMDVWHPRVWRPDGRPHGLGDVSUHYHQWLYDVLQFOXLQGR
PDVQmRVHOLPLWDQGRDUHGX]LUGHVSHVDVHEXVFDUQRYDVOLQKDVGHFUpGLWRSDUDUHIRUoDUQRVVRFDSLWDO
GHJLUR YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD $FUHGLWDPRVTXHHVVDVPHGLGDVHQRVVD
SRVLomRILQDQFHLUDDWXDOVmRDGHTXDGDVSDUDJDUDQWLURFXPSULPHQWRGHQRVVDVREULJDo}HVGHORQJR
H FXUWR SUD]RV H HPERUD QmR WHQKDPRV QR PRPHQWR PRWLYRV SDUD DFUHGLWDU TXH QmR VHUHPRV
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

FDSD]HV GH FRQWLQXDU RSHUDQGR QRVVRV QHJyFLRV D DGPLQLVWUDomR HQWHQGH TXH D SDQGHPLD GR
&29,'SRGHUiWUD]HUHIHLWRVDGYHUVRVUHOHYDQWHVQRFXUWRSUD]RHHIHLWRVTXHQmRFRQVHJXLPRV
SUHYHUQRPpGLRHORQJRSUD]RV

(PGHMXQKRGHR*UXSR7UDFN )LHOGGLVSXQKDGHORMDVSUySULDV HPGHMXQKR
GH ORMDVIUDQTXHDGDV HPGHMXQKRGH HPIXQFLRQDPHQWRGRLVHVFULWyULRV
DGPLQLVWUDWLYRVXPFHQWURGHGLVWULEXLomRQREDLUURGR,SLUDQJDHP6mR3DXOR63HXPGHSyVLWRHP
2VDVFR63

$ HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRPELQDGDV UHTXHUHP TXH D $GPLQLVWUDomR XVH
MXOJDPHQWRQDGHWHUPLQDomRHUHJLVWURGHHVWLPDWLYDVILQDQFHLUDV

2VYDORUHVFRQVWDQWHVQHVWHLWHPIRUDPH[WUDtGRVGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGD
&RPSDQKLDFRQWLGDVQR)RUPXOiULRGH,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV±,75UHIHUHQWHVDRVSHUtRGRVGH
VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  H  H GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV
FRPELQDGDVGR*UXSR7UDFN )LHOGUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
H

2VWHUPRV³$+´H³$9´FRQVWDQWHVGDVFROXQDVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVDEDL[RVLJQLILFDP³$QiOLVH
+RUL]RQWDO´H³$QiOLVH9HUWLFDO´UHVSHFWLYDPHQWH$$QiOLVH+RUL]RQWDOFRPSDUDtQGLFHVRXLWHQVGD
PHVPDUXEULFDHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDRORQJRGHXPSHUtRGR$$QiOLVH9HUWLFDO
UHSUHVHQWD R SHUFHQWXDO RX LWHP GH XPD OLQKD HP UHODomR jV UHFHLWDV OtTXLGDV SDUD RV SHUtRGRV
DSOLFiYHLV SDUD RV UHVXOWDGRV GDV QRVVDV RSHUDo}HV RX HP UHODomR GR DWLYR WRWDOSDVVLYR H
SDWULP{QLROtTXLGRQDVGDWDVDSOLFiYHLVSDUDDGHPRQVWUDomRGRQRVVREDODQoRSDWULPRQLDO

$DQiOLVHGRV'LUHWRUHVHVFODUHFHQGRRVUHVXOWDGRVREWLGRVHDVUD]}HVSDUDDIOXWXDomRQRVYDORUHV
GDVFRQWDVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDFRQVWLWXHPXPDRSLQLmRVREUHRVLPSDFWRVRXHIHLWRVGRV
GDGRVDSUHVHQWDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVREUHDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD$
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVREWLGRVQR
SDVVDGRYHQKDPDVHUHSURGX]LUQRIXWXUR

D
&RQGLo}HV)LQDQFHLUDVH3DWULPRQLDLV*HUDLV

(QWHQGHPRVTXHDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVDSUHVHQWDGDVSHOR*UXSR7UDFN )LHOGVmR
VXILFLHQWHVSDUDLPSOHPHQWDURVHXSODQRGHQHJyFLRVHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVGHFXUWRH
PpGLRSUD]R$JHUDomRGHFDL[DGR*UXSR7UDFN )LHOGRVHXFDSLWDOGHJLURHUHFXUVRVHPFDL[D
MXQWDPHQWHFRPDVOLQKDVGHFUpGLWRGLVSRQtYHLVVmRVXILFLHQWHVSDUDDWHQGHURILQDQFLDPHQWRGH
VXDVDWLYLGDGHVHFREULUVXDQHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVSDUDH[HFXomRGRVHXSODQRGHQHJyFLRV

1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHHR*UXSR7UDFN )LHOGDSUHVHQWDYDUHVSHFWLYDPHQWHFDL[DH
HTXLYDOHQWH GH FDL[D GH 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV 2
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHPGHMXQKRGH
TXDQGR FRPSDUDGR DR PHVPR SHUtRGR GR H[HUFtFLR DQWHULRU RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GHYLGR DR
L DXPHQWRGH5PLOK}HVGDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVTXHSDVVDUDPGH5PLOK}HVHP
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

GHMXQKRGHSDUD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRHP LL DXPHQWRGH5PLO
HPEDQFRVFRQWDPRYLPHQWRSDVVDQGRGH5PLOHPGHMXQKRGHSDUD5PLOHP
GHMXQKRGHH LLL DXPHQWRGH5PLOHPFDL[DSDVVDQGRGH5PLOHPGH
MXQKRGHSDUD5PLOHPGHMXQKRGH

1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHHR*UXSR7UDFN )LHOGDSUHVHQWDYDXPDSRVLomRGHFRQWDVD
UHFHEHU UHVSHFWLYDPHQWH GH 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV
VHQGRDPDLRUSDUWHFRPSRVWDSRUUHFHEtYHLVGHFDUW}HVGHFUpGLWR$UHGXomRGH5PLOK}HVRX
 QD SRVLomR GH FRQWDV D UHFHEHU YDORUHV EUXWRV VHP D SURYLVmR GH SHUGDV GH GHYHGRUHV
GXYLGRVRV  HP  GH MXQKR GH  TXDQGR FRPSDUDGR DR PHVPR SHUtRGRGR H[HUFtFLRDQWHULRU
RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GHYLGR L  UHGXomR GH 5  PLOK}HV HP FDUW}HV SDVVDQGR GH 5 
PLOK}HV HP  GH MXQKR GH  SDUD 5  PLOK}HV HP  GH MXQKR GH  HP IXQomR GH
DQWHFLSDomR GD FDUWHLUD WRWDO HP DEULO GH  HP YLUWXGH GH XPD HVWUDWpJLD GH PDQXWHQomR GH
OLTXLGH]QRFDL[DSDUDRHQIUHQWDPHQWRDRSHUtRGRLQFHUWRGHFRUUHQWHGDSDQGHPLDGR&29,'
VHQGRHVWDUHGXomRFRPSHQVDGDSDUFLDOPHQWH LL SHORDXPHQWRHP5PLOK}HVHPFRQWDVD
UHFHEHUGHIUDQTXHDGRV GXSOLFDWDV SDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGHSDUD5
PLOK}HVHPGHMXQKRGH

1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHHR*UXSR7UDFN )LHOGDSUHVHQWDYDUHVSHFWLYDPHQWHXPVDOGR
GH HPSUpVWLPRV GH 5 PLOK}HV 5 PLOKmR 5 PLOKmR H 5 PLOKmR 2 DXPHQWR GH
5PLOK}HVQRVDOGRGHHPSUpVWLPRVHPGHMXQKRGHTXDQGRFRPSDUDGRD5PLOGH
HPSUpVWLPRVREVHUYDGRQRPHVPRSHUtRGRGHH[HUFtFLRDQWHULRURFRUUHXGHYLGRjFRQWUDWDomRGH
HPSUpVWLPRGH5PLOK}HVDGTXLULGRQRSHUtRGRGDSDQGHPLDGD&29,'DILPGHJDUDQWLU
PDLRUHVWDELOLGDGHILQDQFHLUDHOLTXLGH]GHFDL[DGD&RPSDQKLD

2 FDL[D OtTXLGR GR *UXSR 7UDFN  )LHOG PHGLGR SHOD GLIHUHQoD GH HTXLYDOHQWHV GH FDL[D H
HPSUpVWLPRV HUD GH 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV H 5
PLOK}HVHPUHVSHFWLYDPHQWHGHMXQKRGHHGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHH2DXPHQWRGH5PLOK}HVRXQRFDL[DOtTXLGR
HP  GH MXQKR GH  TXDQGR FRPSDUDGR DR PHVPR SHUtRGR GR H[HUFtFLR DQWHULRU RFRUUHX
SULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRDXPHQWRGH5PLOK}HVHPFDL[DVHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D H[SOLFDGD
SULQFLSDOPHQWHSHORDXPHQWRHP5PLOK}HVHPDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV VHQGRFRPSHQVDGDV
SDUFLDOPHQWH SHOR DXPHQWR GH HPSUpVWLPRV GH 5  PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH DR PHVPR
SHUtRGRGHHPYLUWXGHGHXPDHVWUDWpJLDGHPDQXWHQomRGHOLTXLGH]QRFDL[DSHUDQWHRSHUtRGR
LQFHUWRGDSDQGHPLDGR&29,'

2SDVVLYRWRWDO SDVVLYRFLUFXODQWHHSDVVLYRQmRFLUFXODQWH GR*UXSR7UDFN )LHOGQRSHUtRGRILQGR
HPGHMXQKRGHHGHHUDGH5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH$
YDULDomRREVHUYDGDHQWUHRSHUtRGRGHGHMXQKRGHSDUDRGHGHMXQKRGHRFRUUHX
SULQFLSDOPHQWHHPYLUWXGHGRDXPHQWRGRVGLYLGHQGRVDSDJDUHP5PLOK}HVDFUHVFLGRGD
FRQWUDWDomRGHHPSUpVWLPRGH5PLOK}HVDGTXLULGRQRSHUtRGRGDSDQGHPLDGD&29,'D
ILP GH JDUDQWLU HVWDELOLGDGH ILQDQFHLUD H OLTXLGH] GH FDL[D GD &RPSDQKLD GLDQWH GR QRYR FHQiULR
HFRQ{PLFR
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2SDVVLYRWRWDO SDVVLYRFLUFXODQWHHSDVVLYRQmRFLUFXODQWH GR*UXSR7UDFN )LHOGQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  HUD GH 5 PLOK}HV 5
PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH$YDULDomRH[FHSFLRQDOPHQWHDOWDGHSDUD
RFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPYLUWXGH L GDDSURSULDomRGH5PLOK}HVDWtWXORGHGLYLGHQGRVD
SDJDU FXMR YDORU HP DEHUWR VHUi OLTXLGDGR PHGLDQWH SDJDPHQWR D VHU IHLWR FRP D XWLOL]DomR GRV
UHFXUVRVGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDH LL GRUHJLVWURGH5PLOK}HVDWtWXOR
GHDUUHQGDPHQWRVFRPGLUHLWRGHXVRDSDJDUHPIXQomRGDDSOLFDomRGDQRUPD,)56&3& 5 
GHVGHMDQHLURGHVREUHWRGRVRVFRQWUDWRVGHORFDomR

(P  GH MXQKR GH  R tQGLFH GH HQGLYLGDPHQWR WRWDO UHSUHVHQWDGR SRU SDVVLYR FLUFXODQWH
DFUHVFLGRGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHGLYLGLGRSHORSDWULP{QLROtTXLGR HUDGH[2DOWRtQGLFHGH
HQGLYLGDPHQWRWRWDOSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHHPYLUWXGHGH L GLYLGHQGRVDSDJDUQRYDORU
GH 5 PLOK}HV HP IXQomR GH GHFODUDomR H[WUDRUGLQiULD H QmR UHFRUUHQWH GH GLYLGHQGRV HP
SUHSDUDomR SDUD R ,32 GD &RPSDQKLD LL UHJLVWUR GR YDORU GH 5 PLOK}HV D WtWXOR GH
DUUHQGDPHQWRVFRPGLUHLWRGHXVRDSDJDUHPIXQomRGDDSOLFDomRGDQRUPD,)56&3& 5 
GHVGHMDQHLURGHVREUHWRGRVRVFRQWUDWRVGHORFDomRFRQIRUPHDSOLFiYHLVjQRUPDH LLL DR
HPSUpVWLPRQRYDORUHTXLYDOHQWHD5PLOKmRHPGHGH]HPEURGH1DPHVPDGDWDD
GtYLGD OtTXLGD UHSUHVHQWDGD SHOD VRPD GRV HPSUpVWLPRV D SDJDU GR SDVVLYR FLUFXODQWH H QmR
FLUFXODQWHGHGX]LGDGRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D WRWDOL]DYD5PLOK}HVFRPXP
tQGLFHGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUD TXHFRPSUHHQGHDGtYLGDOtTXLGDGLYLGLGDSHORSDWULP{QLROtTXLGR 
GH[2JUDXGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDQHVWHSHUtRGRSRGHVHUH[SOLFDGRSHOD
FDSWDomRGRHPSUpVWLPRFRQWUDWDGRGDGRRQRYRFHQiULRHFRQ{PLFRRFDVLRQDGRSHODSDQGHPLDGD
&29,'WUDQVIRUPDGRHPFDL[DSDUDJDUDQWLUDOLTXLGH]GD&RPSDQKLDHPFDVRGHQHFHVVLGDGH

(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDO UHSUHVHQWDGRSRUSDVVLYRFLUFXODQWH
DFUHVFLGRGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHGLYLGLGRSHORSDWULP{QLROtTXLGR HUDGH[1DPHVPDGDWD
D GtYLGD OtTXLGD UHSUHVHQWDGD SHOD VRPD GRV HPSUpVWLPRV D SDJDU GR SDVVLYR FLUFXODQWH H QmR
FLUFXODQWHGHGX]LGDGRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D WRWDOL]DYD5PLOK}HVFRPXP
tQGLFHGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUD TXHFRPSUHHQGHDGtYLGDOtTXLGDGLYLGLGDSHORSDWULP{QLROtTXLGR 
GH[2JUDXGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDQHVWHSHUtRGRSRGHVHUH[SOLFDGRSHOD
FDSWDomR GH HPSUpVWLPR SDUD VXSRUWDU DV RSHUDo}HV GD 5HDO 7LPH 6SRUWV 6$ FRQWURODGD
UHVSRQViYHOSHODUHDOL]DomRGHHYHQWRVGR*UXSR7UDFN )LHOG 2DXPHQWRH[FHSFLRQDOGRtQGLFHGH
HQGLYLGDPHQWR WRWDO TXH HUD GH [ HP  GH GH]HPEUR GH  H DWLQJLX [ HP  p
H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH HP YLUWXGH GH L  GLYLGHQGRV D SDJDU QR YDORU GH 5 PLOK}HV HP
IXQomRGHGHFODUDomRH[WUDRUGLQiULDHQmRUHFRUUHQWHGHGLYLGHQGRVHPSUHSDUDomRSDUDR,32GD
&RPSDQKLD LL UHJLVWURGRYDORUGH5PLOK}HVDWtWXORGHDUUHQGDPHQWRVFRPGLUHLWRGHXVRD
SDJDUHPIXQomRGDDSOLFDomRGDQRUPD,)56&3& 5 GHVGHMDQHLURGHVREUHWRGRVRV
FRQWUDWRVGHORFDomRFRQIRUPHDSOLFiYHLVjQRUPDH LLL DRHPSUpVWLPRQRYDORUGH5PLOKmR

(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDO UHSUHVHQWDGRSRUSDVVLYRFLUFXODQWH
DFUHVFLGRGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHGLYLGLGRSHORSDWULP{QLROtTXLGR HUDGH[1DPHVPDGDWD
D GtYLGD OtTXLGD UHSUHVHQWDGD SHOD VRPD GRV HPSUpVWLPRV D SDJDU GR SDVVLYR FLUFXODQWH H QmR
FLUFXODQWHGHGX]LGDGRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D WRWDOL]DYD5PLOK}HVFRPXP
tQGLFHGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUD TXHFRPSUHHQGHDGtYLGDOtTXLGDGLYLGLGDSHORSDWULP{QLROtTXLGR 
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

GH[2JUDXGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDQHVWHSHUtRGRSRGHVHUH[SOLFDGRSHOD
FDSWDomRGH5PLOKmRSDUDILQDQFLDPHQWRGDVRSHUDo}HVGD5HDO7LPH6SRUWV6$ FRQWURODGD
UHVSRQViYHO SHOD UHDOL]DomR GH HYHQWRV QR *UXSR 7UDFN  )LHOG  2 DXPHQWR GR tQGLFH GH
HQGLYLGDPHQWRWRWDOTXHHUDGH[HPGHGH]HPEURGHHDWLQJLX[HPGHYHXVH
HPHVSHFLDODRDXPHQWRGRSDWDPDUGHUHVHUYDGHOXFURV

(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDO UHSUHVHQWDGRSRUSDVVLYRFLUFXODQWH
DFUHVFLGRGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHGLYLGLGRSHORSDWULP{QLROtTXLGR HUDGH[1DPHVPDGDWD
D GtYLGD OtTXLGD UHSUHVHQWDGD SHOD VRPD GRV HPSUpVWLPRV D SDJDU GR SDVVLYR FLUFXODQWH H QmR
FLUFXODQWHGHGX]LGDGRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D WRWDOL]DYD5PLOK}HVFRPXP
tQGLFHGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUD TXHFRPSUHHQGHDGtYLGDOtTXLGDGLYLGLGDSHORSDWULP{QLROtTXLGR 
GH[2JUDXGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDQHVWHSHUtRGRSRGHVHUH[SOLFDGRSRU
XPD FDSWDomR GH 5 PLOKmR SDUD ILQDQFLDPHQWR GDV RSHUDo}HV GD 5HDO 7LPH 6SRUWV 6$
FRQWURODGDUHVSRQViYHOSHODUHDOL]DomRGHHYHQWRVQR*UXSR7UDFN )LHOG FRPSHQVDGRSHORFDL[D
HHTXLYDOHQWHVGHFDL[DGH5PLOK}HV
1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRGHMXQKRGHHGHMXQKRGHRVtQGLFHVGHOLTXLGH]
JHUDO UHSUHVHQWDGRSHODGLYLVmRGRDWLYRWRWDOSHORSDVVLYRWRWDO HGHOLTXLGH]FRUUHQWH UHSUHVHQWDGR
SHODGLYLVmRGRDWLYRFLUFXODQWHSHORSDVVLYRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDIRUDPUHVSHFWLYDPHQWHGH
[[[H[(PGHGH]HPEURGHHRVtQGLFHVGHOLTXLGH]JHUDO
IRUDP UHVSHFWLYDPHQWH [ [ H [ H RV tQGLFHV GH OLTXLGH] FRUUHQWH IRUDP
UHVSHFWLYDPHQWH [ [ H [ 0RQLWRUDPRV DV SUHYLV}HV FRQWtQXDV GDV H[LJrQFLDV GH
OLTXLGH] GR *UXSR 7UDFN  )LHOG SDUD DVVHJXUDU TXH KDMD FDL[D VXILFLHQWH SDUD DWHQGHU jV
QHFHVVLGDGHVRSHUDFLRQDLV
$SUHVHQWDPRVDEDL[RLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVTXHUHSUHVHQWDPRVtQGLFHVGHOLTXLGH]GR*UXSR
7UDFN )LHOG
3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRV
HPGHMXQKR
5PLO





([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR






ËQGLFHGHOLTXLGH]
JHUDO











ËQGLFHGHOLTXLGH]
FRUUHQWH
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

6HSDUDPRVDEDL[RLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVTXHUHSUHVHQWDPDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLV
JHUDLVGR*UXSR7UDFN )LHOG

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHP
5PLO
3DWULP{QLR
/tTXLGR
/XFUR/tTXLGR
(%,7'$
0DUJHPGH
(%,7'$
(%,7'$$MXVWDGR


0DUJHPGH
(%,7'$$MXVWDGR

/XFUR/tTXLGR
$MXVWDGR  
52,&
'tYLGD%UXWD
&DL[D/tTXLGR





([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
























































































 



  









 









(%,7'$$MXVWDGRH[FOXVmRGRFUpGLWRH[WHPSRUkQHRGR,&06GDEDVH3,6&2),16UHFRQKHFLGRHPHGRSODQRGH
RSomR GH Do}HV &RQVLGHUD R HIHLWR GD H[FOXVmR GH GHVSHVD GH GHSUHFLDomR GR GLUHLWR GH XVR H GHVSHVD ILQDQFHLUD GH
DUUHQGDPHQWRUHIHUHQWHDRVDOXJXpLVHPIXQomRGDDSOLFDomRGR,)56&3& 5 QRVSULPHLURVVHPHVWUHVGHH
HQRVH[HUFtFLRVGHQRVYDORUHVGH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH

/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRH[FOXVmRGRFUpGLWRH[WHPSRUkQHRGR,&06QDEDVHGR3,6&2),16UHFRQKHFLGRHPHGRV
HIHLWRVGRSODQRGHRSomRGHDo}HV&RQVLGHUDRLPSDFWROtTXLGRGDDSOLFDomRGR,)56&3& 5 QRSULPHLURVHPHVWUH
GHHHGRH[HUFtFLRGHQRVYDORUHVGH5PLOKmR5PLOKmRH5PLOKmRUHVSHFWLYDPHQWH

1mRFRQWHPSODRVGLYLGHQGRVDSDJDUQRYDORUGH5PLOK}HVHPH5PLOK}HVHPHP
IXQomRGHGHFODUDomRH[WUDRUGLQiULDHGHGLYLGHQGRVHPSUHSDUDomRSDUDR,32GD&RPSDQKLD

E
(VWUXWXUDGH&DSLWDOHSRVVLELOLGDGHGHUHVJDWHGHDo}HVRXTXRWDVLQGLFDQGR

(QWHQGHPRVTXHDDWXDOHVWUXWXUDGHFDSLWDOGR*UXSR7UDFN )LHOGpDGHTXDGDSDUDRVHXPRGHOR
GHQHJyFLR

$HVWUXWXUDGHFDSLWDOGR*UXSR7UDFN )LHOGSDUDILQDQFLDUVXDVRSHUDo}HVpFRPSRVWDSRU L FDSLWDO
GHWHUFHLURVTXHFRUUHVSRQGHjVRPDGRWRWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWHHSDVVLYRQmRFLUFXODQWHH[FOXtGR
RLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVH LL FDSLWDOSUySULRTXHFRUUHVSRQGHDRWRWDOGR
SDWULP{QLROtTXLGR
2SDWULP{QLROtTXLGRGR*UXSR7UDFN )LHOGQRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHIRLGH5
PLOK}HVXPGHFUpVFLPRGHHPUHODomRDRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHTXHHUDGH
5 PLOK}HV 7DO GHFUpVFLPR VH GHX SULQFLSDOPHQWH HP UD]mR GD DSURSULDomR HP FDSLWDO GH
WHUFHLURVGH5PLOK}HVjWtWXORGHGLYLGHQGRVDSDJDU

2SDWULP{QLROtTXLGRGR*UXSR7UDFN )LHOGQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRLGH5PLOK}HVXPGHFUpVFLPRGHHPUHODomRDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHTXHHUDGH5PLOK}HV7DOUHGXomRVHGHXSULQFLSDOPHQWHHPUD]mR
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

GDDSURSULDomRGH5PLOK}HVjWtWXORGHGLYLGHQGRVDSDJDURTXHWDPEpPH[SOLFDRDXPHQWR
GHFDSLWDOGHWHUFHLURVHP

2VYDORUHVDSUHVHQWDGRVQDWDEHODDEDL[RUHSUHVHQWDPRVUHFXUVRV FDL[D RULXQGRVGHFDSLWDLVGH
WHUFHLURV H FDSLWDLV SUySULRV LQYHVWLGRV QDV RSHUDo}HV UHDOL]DGDV SHOR *UXSR 7UDFN  )LHOG QRV
H[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRV

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH
5PLO
&DSLWDOGH
WHUFHLURV
&DSLWDOGH
WHUFHLURV
QmR
FLUFXODQWH
&DSLWDO
SUySULR
7RWDO

















 



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH































































 









 


F
&DSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV

(QWHQGHPRVTXHR*UXSR7UDFN )LHOGDSUHVHQWDFRQGLo}HVILQDQFHLUDVVXILFLHQWHVSDUDFXPSULU
FRPVHXVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV(PGHMXQKRGH R*UXSR7UDFN )LHOG
SRVVXtD DSUR[LPDGDPHQWH 5 PLOK}HV GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV WRPDGRV H 5
PLOK}HVHPFDL[D2VtQGLFHVGHOLTXLGH]JHUDO UHSUHVHQWDGRSHODGLYLVmRGRDWLYRWRWDOSHORSDVVLYR
WRWDO HGHOLTXLGH]FRUUHQWH UHSUHVHQWDGRSHODGLYLVmRGRDWLYRFLUFXODQWHSHORSDVVLYRFLUFXODQWHGD
&RPSDQKLD QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHGHMXQKRGHIRUDP
UHVSHFWLYDPHQWHGH[[[H[


614

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR



&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

0RQLWRUDPRV DV SUHYLV}HV FRQWtQXDV GDV H[LJrQFLDV GH OLTXLGH] GR *UXSR 7UDFN  )LHOG SDUD
DVVHJXUDUTXHKDMDFDL[DVXILFLHQWHSDUDDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHVRSHUDFLRQDLV$HYROXomRGHVVHV
FRPSURPLVVRVDVVLPFRPRRFDL[DOtTXLGRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
H GH  H QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  VmR
DSUHVHQWDGRVDVHJXLU


 5PLO 

3HUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH





















)RUQHFHGRUHV











(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV











3DUWHV5HODFLRQDGDV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVH
SUHYLGHQFLiULDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
$UUHQGDPHQWRVGLUHLWRGHXVRD
SDJDU
$OXJXpLVDSDJDU



















































3$66,92&,5&8/$17(

'LYLGHQGRVDSDJDU











2XWUDVREULJDo}HV











12&,5&8/$17(











(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$UUHQGDPHQWRVGLUHLWRGHXVRD
SDJDU
3URYLVmRSDUDULVFRVFtYHLV
WUDEDOKLVWDVHWULEXWiULRV
2XWUDVREULJDo}HV








































&RPUHODomRDRFRPSURPLVVRILQDQFHLURUHIHUHQWHDRVGLYLGHQGRVDSDJDUFRQIRUPHLQGLFDGRDFLPD
D&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHVHWUDWDGHFRPSURPLVVRILQDQFHLURGHFDUiWHUH[WUDRUGLQiULRHQmRXVXDO
HPUHODomRjREULJDomRFRPRVVyFLRVUHIHUHQWHDRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVTXHHPGHMXQKR
GH  WRWDOL]DYD 5 PLOK}HV 7HQGR HP YLVWD TXH DSUR[LPDGDPHQWH  GRV UHFXUVRV
SURYHQLHQWHVGDSDUFHODSULPiULDGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDVHUiGHVWLQDGRDR
SDJDPHQWRGHVVHVGLYLGHQGRVVHQGRWDORIHUWDSULPiULDHVWLPDGDHP5PLOK}HVHQWHQGHPRV
WHUFRQGLo}HVILQDQFHLUDVVXILFLHQWHVSDUDFXPSULUFRPRUHIHULGRFRPSURPLVVRILQDQFHLUR$LQGDSRU
VHWUDWDUGHXPFRPSURPLVVRILQDQFHLURH[FHSFLRQDOFRQVLGHUDQGRREDL[RKLVWyULFRGHHQGLYLGDPHQWR
GD &RPSDQKLD H TXH VHUi OLTXLGDGR LPHGLDWDPHQWH DSyV R UHFHELPHQWR GRV UHFXUVRV GD RIHUWD
S~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVHQWHQGHPRVTXHWDOFRPSURPLVVRQmRDOWHUDDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWR
GRVGHPDLVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRVSHOD&RPSDQKLD&DVRDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOQmR
RFRUUDD&RPSDQKLDLUiHQWmRSURSRURXWUDVDOWHUQDWLYDVYLVDQGRDOLTXLGDomRGRUHIHULGRVDOGRHP
DEHUWRFRPRXPDXPHQWRGHFDSLWDORXSURUURJDomRGRSDJDPHQWRGRVGLYLGHQGRV
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

$WDEHODDEDL[RLQGLFDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVHPHPGHMXQKRGH
HGHEHPFRPRHPGHGH]HPEURGHH


(PGHMXQKRGH

 5PLO 
&DL[DOtTXLGRJHUDGR
SHODVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV

(PGHGH]HPEURGH






















'HVWD IRUPD WHQGR HP YLVWD R VHX QtYHO KLVWyULFR GH JHUDomR GH FDL[D RSHUDFLRQDO HYLGHQFLDGR
LQFOXVLYHSHODWDEHODLQVHULGDDFLPDHFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHDFHVVDUQRPHUFDGRUHFXUVRV
SURYHQLHQWHVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDFUHGLWDPRVTXHR*UXSR7UDFN )LHOGWHPSOHQDV
FRQGLo}HV GH KRQUDU RV FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV DFLPD LQGLFDGRV HPERUD QmR VHMD SRVVtYHO
JDUDQWLUTXHWDOVLWXDomRSHUPDQHFHUiLQDOWHUDGDHVSHFLDOPHQWHFRQVLGHUDQGRDLQFHUWH]DRULXQGD
GRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGR&29,'QDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHQDVRSHUDo}HVHIOX[RGHFDL[D
IXWXURV GD &RPSDQKLD &DVR R *UXSR 7UDFN  )LHOG HQWHQGD QHFHVViULR FRQWUDLU HPSUpVWLPRV
DGLFLRQDLVSDUDILQDQFLDUVXDVDWLYLGDGHVHLQYHVWLPHQWRVDFUHGLWDWHUFDSDFLGDGHSDUDFRQWUDWiORV

3RU ILP D WDEHOD DEDL[R LQGLFD RV tQGLFHV GH OLTXLGH] GR *UXSR 7UDFN  )LHOG QR SHUtRGR GH VHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHGHEHPFRPRQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHH
3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRV
HP
5PLO
ËQGLFHGHOLTXLGH]
JHUDO
ËQGLFHGHOLTXLGH]
FRUUHQWH
ËQGLFHGHOLTXLGH]
VHFD
ËQGLFHGHOLTXLGH]
LPHGLDWD





([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP















































G
)RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV

1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HP  GH GH]HPEUR GH   H DV SULQFLSDLV IRQWHVGH ILQDQFLDPHQWR XWLOL]DGDV SDUD
FDSLWDO GH JLUR H LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmRFLUFXODQWHV IRUDP L  R IOX[R GH FDL[D JHUDGR SHODV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVGR*UXSR7UDFN )LHOG LL RVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVHDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVH LLL HQGLYLGDPHQWREDQFiULRGHFXUWRHORQJRSUD]R

7DLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRIRUDPXWLOL]DGDVSHOR*UXSR7UDFN )LHOGSULQFLSDOPHQWHSDUDFREULU
FXVWRV H GHVSHVDV UHODFLRQDGRV D L  RSHUDo}HV H QHJyFLRV LL  LQYHVWLPHQWRV UHDOL]DGRV H LLL 
SUHVHUYDomRGHOLTXLGH]GLDQWHGRQRYRFHQiULRHFRQ{PLFR
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

(QWHQGHPRV TXH WDLV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR HVWmR DGHTXDGDV GDGR R SHUILO GH UHGX]LGR
HQGLYLGDPHQWR GR *UXSR 7UDFN  )LHOG DWHQGHQGR jV QHFHVVLGDGHV GH FDSLWDO GH JLUR H
LQYHVWLPHQWRVVHPSUHSUHVHUYDQGRDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGR*UXSR7UDFN )LHOG

H
)RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]

2*UXSR7UDFN )LHOGQmRDSUHVHQWDGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]WHQGRHPYLVWDTXHDVQHFHVVLGDGHV
GHFDSLWDOGHJLURSRGHPVHUFREHUWDVFRPVHXSUySULRFDL[DHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDV WHQGR HP YLVWD TXH DV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR DWXDOPHQWH XWLOL]DGDV QRV H[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHIRUDPDGHTXDGDV,VVRpHYLGHQFLDGR
WHQGRHPYLVWDTXHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHR
*UXSR7UDFN )LHOGDSUHVHQWRXFDL[DOtTXLGRJHUDGRVSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRVYDORUHVGH
5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWHHQmRSRVVXtSRUWDQWRGpILFLW
GHFDL[DRSHUDFLRQDO

1R SHUtRGR GH VHLV PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHGHYLGRDRVLPSDFWRVGD&29,'IRL
UHDOL]DGDDDQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVHDFDSWDomRGHUHFXUVRVFRPOLQKDVGHFUpGLWRDGLFLRQDLV

1mR REVWDQWH HVVDV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR WHUHP VLGR VXILFLHQWHV QR SDVVDGR RV LPSDFWRV
RFDVLRQDGRVSHOD&29,'HPQRVVDVRSHUDo}HVSRGHUmRMXVWLILFDUFDVRMXOJXHPRVSHUWLQHQWHD
XWLOL]DomR GH RXWUDV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR FRPR R PHUFDGR GH FDSLWDLV RX FRP LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVYLVOXPEUDQGRDSUHVHUYDomRGHOLTXLGH]GLDQWHGRQRYRFHQiULRHFRQ{PLFR

I
1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDVGHVFUHYHQGRDLQGD

(PGHMXQKRGHR*UXSR7UDFN )LHOGSRVVXLXPHPSUpVWLPRQR%DQFR,WD~8QLEDQFR6$
OLQKDGHFDSLWDOGHJLUR±*LUR)OH[ FRPVDOGRGHYHGRUGH5PLOK}HVFRPWD[D&',
DRDQRHYHQFLPHQWRHPPHVHVHPGHPDUoRGHFRQIRUPHGHWDOKDGRQRLWHP L DEDL[R

$GLFLRQDOPHQWHLQIRUPDPRVTXHR*UXSR7UDFN )LHOGQmRSRVVXLGtYLGDVHPPRHGDHVWUDQJHLUDH
QmRID]XVRGHLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRV
L
&RQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV

(P  GH GH]HPEUR GH  R *UXSR 7UDFN  )LHOG SRVVXtD XPD OLQKD GH FUpGLWR FRP R ,WD~
8QLEDQFR6$TXHIRLOLTXLGDGDHPGHIHYHUHLURGH5HIHULGRHPSUpVWLPRIRLUHDOL]DGRSDUD
VXSULPLUQHFHVVLGDGHGHIOX[RGHFDL[DGDRSHUDomRGHXPDGDVVXDVFROLJDGDV5HDO7LPH6SRUWV
6$ID]HQGRXVRGROLPLWHGHFRQWDFRUUHQWH /,6,WD~FRQKHFLGRFRPRFKHTXHHVSHFLDO FRPXPD
WD[DGHDP

(PGHMXQKRGHR*UXSR7UDFN )LHOGSRVVXLXPDOLQKDGHFUpGLWRFRQWUDWDGDHPGH
DEULOGHWHQGRHPYLVWDRQRYRFHQiULRHFRQ{PLFRRFDVLRQDGRSHODSDQGHPLDGD&29,'
MXQWRDR%DQFR,WD~8QLEDQFRQRYDORUGH5PLOK}HVSDUDVXSULPLUHYHQWXDLVQHFHVVLGDGHVGH
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

FDL[D$RSHUDomRFRQVLVWHQDOLQKDGH*LUR)OH[FRPWD[DGHDRDQR&',SHORSUD]RGH
PHVHV FRP YHQFLPHQWR HP  GH PDUoR GH  $ JDUDQWLD FRQVWLWXtGD QR kPELWR GD OLQKD GH
FUpGLWRpXPcash collateral DSOLFDomRILQDQFHLUD QRYDORUGH5PLOK}HVSRGHQGRVHUWURFDGR
SRU UHFHEtYHLV GH IUDQTXHDGRV GXSOLFDWDV D UHFHEHU  FRP FDUrQFLD GH DPRUWL]DomR GR YDORU GR
SULQFLSDOGXUDQWHDVRQ]HSULPHLUDVSDUFHODV

LL
2XWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

2*UXSR7UDFN )LHOGQmRSRVVXLRXWUDVUHODo}HVILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]RGLIHUHQWHVGDVGHVFULWDV
QRLWHPDQWHULRU

LLL
*UDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV

1mRH[LVWHJUDXGHVXERUGLQDomRFRQWUDWXDOHQWUHDVQRVVDVGtYLGDVTXLURJUDIiULDV

LY
(YHQWXDLV UHVWULo}HV LPSRVWDV DR HPLVVRU HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWRHFRQWUDWDomRGHQRYDVGtYLGDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjDOLHQDomRGH
DWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHDDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULR

2*UXSR7UDFN )LHOGQmRSRVVXLREULJDo}HVILQDQFHLUDVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRV
HILQDQFLDPHQWRVTXHSRVVXHPFOiXVXODVUHVWULWLYDVFRQIRUPHGHWDOKDGRQRLWHP I  L DFLPD

J
/LPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVMiFRQWUDWDGRV

2*UXSR7UDFN )LHOGQmRGLVS{VGHOLPLWHGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVDORQJR
SUD]R

K
$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2VQ~PHURVHDQiOLVHVDVHJXLUDSUHVHQWDGRVGHULYDPGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGD
&RPSDQKLDFRQWLGDVQR)RUPXOiULRGH,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV±,75UHIHUHQWHVDRVSHUtRGRVGH
VHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV
DXGLWDGDVGR*UXSR7UDFN )LHOGUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HUHVSHFWLYDPHQWH

Descrição das principais linhas do nosso resultado

Receita Bruta

$UHFHLWDEUXWDGR*UXSR7UDFN )LHOGFRQVLVWHHP L UHFHLWDEUXWDGHYHQGDVQRYDUHMR GHFRUUHQWHV
GDYHQGDGHSURGXWRVDFRQVXPLGRUHVILQDLVGDVORMDVSUySULDVHHFRPPHUFH  LL UHFHLWDEUXWDGH
YHQGDV GH PHUFDGRULDV SDUD IUDQTXLDV GHFRUUHQWHV GD YHQGD GRV SURGXWRV SDUD IUDQTXLDV  LLL 
UHFHLWDEUXWDGHUR\DOWLHV FREUDQoDGHUR\DOWLHVGHIUDQTXLDVHRXOLFHQFLDGRVEDVHDGRQDVYHQGDV
TXHRVPHVPRVUHDOL]DP  LY UHFHLWDEUXWDGHHYHQWRV YHQGDVGHLQVFULo}HVHGRUHFHELPHQWRGH
SDWURFtQLRVGRVHYHQWRVGHFRUULGDVGHUXDVHH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDVHQWUHRXWUDVRSRUWXQLGDGHV
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

QmRUHFRUUHQWHVGDRSHUDomR H Y RXWUDV LQFOXLYHQGDGHH[FHGHQWHGHPDWpULDVSULPDVHED]DUGH
SURGXWRV 

1RSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEUR
GH   H  D UHFHLWD EUXWD GR *UXSR 7UDFN  )LHOG DSUHVHQWRX UHVSHFWLYDPHQWH DV
VHJXLQWHVSDUWLFLSDo}HV L UHFHLWDGHYHQGDVQRYDUHMRH LL PHUFDGRULD
SDUDIUDQTXLDVH LLL GHPDLV UR\DOWLHVHYHQWRVRXWUDV 
FRQIRUPHLQGLFDGRQDWDEHODDEDL[R

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGR
HPGHMXQKRGH
$+


YV


 5PLO 

5HFHLWDEUXWD
GHPHUFDGRULDV
5HFHLWDEUXWDGH
YHQGDVGH
PHUFDGRULDV
5HFHLWDEUXWDGH
YHQGDVQRYDUHMR
5HFHLWDEUXWD
GLYHUVDV
5HFHLWDEUXWD
GHVHUYLoRV
5HFHLWDEUXWD
GDVIUDQTXLDV
5HFHLWDEUXWDGH
HYHQWRV
7RWDOUHFHLWD
EUXWD

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


$+YV




$+YV









































































































































$UHFHLWDEUXWDDWLQJLX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
FRPXPDUHGXomRGHHPFRPSDUDomRFRPDUHFHLWDEUXWDGH5PLOK}HVQRPHVPR
SHUtRGRGH1RH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHDUHFHLWDEUXWDDWLQJLX5
PLOK}HVDXPHQWDQGRHPFRPSDUDomRFRPDUHFHLWDEUXWDGH5PLOK}HVQRPHVPR
SHUtRGRGH


3DUDILQVJHUHQFLDLVD$GPLQLVWUDomRDFRPSDQKDDUHFHLWDEUXWDFRQVROLGDGDSRUFDQDOGHYHQGDH
RQ~PHURGHORMDVSRUFDQDOFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDVHJXLU
3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH


8QLGDGHV





$+

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH




$+YV



$+YV

3UySULDV  

















)UDQTXLDV

















7RWDOGH/RMDV




















2HFRPPHUFHpFRQVLGHUDGRFRPR XPD ORMDSUySULD
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$VYHQGDVGDVORMDVVmRHIHWXDGDVSDUDJUDQGHQ~PHURGHFOLHQWHVHTXDVHQDVXDWRWDOLGDGHSRU
FDUW}HVGHFUpGLWRGpELWRHHPHVSpFLHVHQGRRULVFRGHFUpGLWRPLQLPL]DGR$VYHQGDVon-line VmR
HIHWXDGDV QR VLWH GD HPSUHVD SRU PHLR GH FDUWmR GH FUpGLWR EROHWR EDQFiULR HP TXH D YHQGD
VRPHQWH p FRQFUHWL]DGD DSyV D FRPSURYDomR GD OLTXLGDomR $V YHQGDV SDUD IUDQTXHDGRV VmR
VXSRUWDGDV SRU FRQWUDWRV SHGLGRV GH FRPSUD H RXWURV LQVWUXPHQWRV MXUtGLFRV TXH YHQKDP D VHU
QHFHVViULRV

2VSURGXWRVVmRYHQGLGRVSDUDRVQRVVRVIUDQTXHDGRVSRUXPSUHoRSUy[LPRDRSUHoRGHFXVWR
TXHSRVWHULRUPHQWHVmRYHQGLGRVQDVORMDVGH)UDQTXLDVSHORPHVPRSUHoRSUDWLFDGRQDYHQGDGH
SURGXWRV QDV ORMDV SUySULDV 2V UR\DOWLHV VmR FREUDGRV QR PRPHQWR GD YHQGD GR SURGXWR SHOR
IUDQTXHDGRDXPDWD[DGHVREUHRSUHoRYHQGLGRDRFRQVXPLGRUILQDO&RPUHODomRjVQRVVDV
ORMDV SUySULDV H HFRPPHUFH QRUPDOPHQWH REWHPRV PDUJHQV EUXWDV PDLRUHV VREUH D YHQGD GH
SURGXWRV D FRQVXPLGRUHV ILQDLV VH FRPSDUDGD jV PDUJHQV VREUH D YHQGD GH SURGXWRV jV ORMDV
IUDQTXHDGDVHDRVQRVVRVFOLHQWHV

7RGDYLDRSUHoRILQDOGRVSURGXWRVGHQRVVDVORMDVSUySULDVHHFRPPHUFHpLJXDODRSUHoRILQDOTXH
SUDWLFDPRVQDVORMDVIUDQTXHDGDV

Receita Líquida
1RVVDUHFHLWDOtTXLGDpFRPSRVWDSHODUHFHLWDEUXWDDSyVDGHGXomRGHLPSRVWRVHGHYROXo}HVVREUH
YHQGDV H WURFDV GH SURGXWRV YHQGLGRV 2V LPSRVWRV VREUH YHQGDV TXH LPSDFWDP HVWD OLQKD GDV
GHPRQVWUDo}HV GH UHVXOWDGR VmR ,&06 3,6 &2),16 H ,66 FRQIRUPH GHPRQVWUDGR QD WDEHOD
DEDL[R


5PLO
 

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH





$+
YV



$+
YV

























































































































$+

5HFHLWD%UXWD
'HGXo}HVGD
UHFHLWDEUXWD









,&06



&2),16



3,6
,66
'HYROXo}HVGH
YHQGDVWURFDV
7RWDO

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


$ UHFHLWD OtTXLGD DWLQJLX 5 PLOK}HV QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHHPFRPSDUDomRFRPDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVQRPHVPR
SHUtRGR GH  DSHVDU GR DXPHQWR H[SUHVVLYR GDV YHQGDV DWUDYpV GRV FDQDLV GLJLWDLV SRU PHLR GD
RPQLFDQDOLGDGHRIHFKDPHQWRGRVFDQDLVItVLFRVQDVHJXQGDTXLQ]HQDGRPrVGHPDUoRHPIXQomRGD
SDQGHPLD&29,'LPSDFWDUDPFRQVLGHUDYHOPHQWHRUHVXOWDGRGDVYHQGDVGRSHUtRGR5HVVDOWDPRVTXH
DWpGHPDUoRGHD&RPSDQKLDFUHVFLDHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGH1RH[HUFtFLR
ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  D UHFHLWD OtTXLGD DWLQJLX 5 PLOK}HV DXPHQWDQGR  HP
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FRPSDUDomRFRPDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGR GH  LPSXOVLRQDGR SHOD
H[SDQVmRGHYHQGDVDWUDYpVGDVORMDVSUySULDVIUDQTXLDVe-commerceHHYHQWRVUHDOL]DGRVQRSHUtRGR

2*UXSR7UDFN )LHOGDSUHVHQWDDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRXWLOL]DQGRDFODVVLILFDomRGHFXVWRV
H GHVSHVDV FRP EDVH HP VXD IXQomR $V LQIRUPDo}HV VREUH D QDWXUH]D GHVVDV GHVSHVDV
UHFRQKHFLGDVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRVmRDSUHVHQWDGDVDVHJXLU




 5PLO 

&XVWRGH
DTXLVLomRGH
LQVXPRV
PDWpULDV
SULPDVH
SURGXWRVSDUD
UHYHQGD
3HVVRDO
)UHWHV
'HVSHVDVGH
PDUNHWLQJYHQ
GDV
6HUYLoRV
SURILVVLRQDLV
FRQWUDWDGRV
$OXJXpLVH
FRQGRPtQLRV
&RPLVVmR
VREUHFDUW}HV
3HUGDGH
FUpGLWR
HVSHUDGD
(QHUJLDiJXD
HWHOHIRQH
,PSRVWRVH
WD[DV
'HSUHFLDomRH
DPRUWL]DomR
2XWUDV
GHVSHVDVSRU
QDWXUH]D
7RWDO

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGH




([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

$+













$+
YV



$+
YV


















































































































































































































 



&ODVVLILFDGDV
FRPR
&XVWRGDV
PHUFDGRULDV
YHQGLGDVH
GRVVHUYLoRV
SUHVWDGRV

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH




([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

$+





$+
YV



$+
YV

















'HVSHVDV
FRPYHQGDV

















'HVSHVDV
JHUDLVH
DGPLQLVWUDWLYDV

















7RWDO
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2V FXVWRV H GHVSHVDV VmR FODVVLILFDGRV HP L  FXVWRV GDV PHUFDGRULDV YHQGLGDV H GRV VHUYLoRV
SUHVWDGRV LL GHVSHVDVFRPYHQGDVH LLL GHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

2 FXVWR GDV PHUFDGRULDV YHQGLGDV H GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV FRUUHVSRQGHP SULQFLSDOPHQWH HP
SURGXWRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURVDFXVWRVLQFRUULGRVFRPDFRPSUDGHPDWpULDVSULPDVLQVXPRV
FXVWRVFRPSURGXomRHJDVWRVFRPPmRGHREUDGLUHWDHLQGLUHWDSDUDDSURGXomR

2FXVWRDWLQJLX5PLOK}HVQRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHUHGXomRGHHP
FRPSDUDomRFRPRPHVPRSHUtRGRGHTXHDWLQJLX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRH
GDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHGHMXQKRGHHUHVSHFWLYDPHQWH$TXHGDGR
FXVWRQRSULPHLURVHPHVWUHGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGHIRLGHFRUUHQWHGDTXHGD
GHYHQGDVYHULILFDGDQRSHUtRGRGLDQWHGRIHFKDPHQWRGDVORMDVDSyVRLQtFLRGD&29,'

1RH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHRFXVWRDWLQJLX5PLOK}HVDXPHQWDQGR
HPFRPSDUDomRFRPRPHVPRSHUtRGRGHTXHDWLQJLX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
HGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH2
FUHVFLPHQWRGRFXVWRQRSHUtRGRUHIOHWHRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDHPIXQomRGRDXPHQWRGRQ~PHUR
GHORMDVHFUHVFLPHQWRGHYHQGDVPHVPDVORMDV'RSRQWRGHYLVWDSHUFHQWXDO FXVWRVREUHUHFHLWD
OtTXLGD  R DXPHQWR UHIOHWH LPSDFWR QDV PDUJHQV GRV RXWOHWV FRPR HVWUDWpJLD GH R[LJHQDomR GRV
HVWRTXHV

Lucro bruto

2OXFUREUXWRGR*UXSR7UDFN )LHOGDWLQJLX5PLOK}HVQRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH TXDQGR FRPSDUDGR FRP5PLOK}HVGRPHVPR
SHUtRGRGHUHIOH[RGRFRPSRUWDPHQWRGLIHUHQWHQRPL[GHQHJyFLRVSHUDQWHRQRYRFHQiULRGD
SDQGHPLD &29,'  1R H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  R OXFUR EUXWR DWLQJLX
5PLOK}HV UHSUHVHQWDQGR XP FUHVFLPHQWR GH  TXDQGR FRPSDUDGR FRP 5
PLOK}HVGRPHVPRSHUtRGRGH2FUHVFLPHQWRGROXFUREUXWRUHIOHWHHVSHFLDOPHQWHRDXPHQWR
GDUHFHLWDOtTXLGDPHVPRFRPRDXPHQWRGRFXVWRFRPPHUFDGRULDVYHQGLGDVHPUHODomRDUHFHLWD
OtTXLGDTXHSDVVRXGHHPSDUDHP

Despesas com vendas

$VGHVSHVDVVmRGHFRUUHQWHVGDVRSHUDo}HVGHYHQGDVGDVQRVVDVORMDV ItVLFDVHGLJLWDLV HSRGHP
VHUGLYLGLGDVHP

L
GHVSHVDV IL[DV FRP DOXJXHO TXH UHIOHWHP R HIHLWR GR ,)56&3& 5  FXMR
LPSDFWRSDUDR*UXSR7UDFN )LHOGpFRQWHPSODGRQRLWHP DEDL[RHQHUJLD
iJXD WHOHIRQH H RXWUDV GHVSHVDV TXH HVWHMDP DWUHODGDV jV RSHUDo}HV GH ORMDV
SUySULDV
LL 
GHVSHVDVYDULiYHLVTXHVmRDWUHODGDVDIUHWHVFRPLVV}HVVREUHFDUW}HVFRPLVV}HV
GHYHQGDVHDOXJXHOYDULiYHLV
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LLL 
LY 

SXEOLFLGDGHHSURSDJDQGD
RXWURVYLQFXODGRVjVRSHUDo}HVFRPYHQGDV


$V GHVSHVDV FRP YHQGDV DWLQJLUDP 5 PLOK}HV QR SHUtRGR ILQGR HP  GH MXQKR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGHUHIOHWLGRSHORPHQRU
YROXPHGHYHQGDVHPIXQomRGRIHFKDPHQWRWHPSRUiULRGDVORMDVItVLFDVGLDQWHGRQRYRFHQiULR
RFDVLRQDGRSHODSDQGHPLD &29,' 2XWURIDWRUTXHFRQWULEXLXSDUDDTXHGDGHGHVSHVDVFRP
YHQGDVQRSHUtRGRIRUDPRVGHVFRQWRVREWLGRVHPGHVSHVDVIL[DVGHDOXJXHOGXUDQWHRSHUtRGRGH
ORMDVIHFKDGDV1RH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHDVGHVSHVDVFRPYHQGDVDWLQJLUDP
5PLOK}HVDXPHQWDQGRHPFRPSDUDomRFRPRPHVPRSHUtRGRGHTXHDWLQJLUDP
5 PLOK}HV DXPHQWR GLUHWDPHQWH SURSRUFLRQDO DR FUHVFLPHQWR GDV UHFHLWDV GR SHUtRGR HP
GHFRUUrQFLDGHORMDVHPPDWXUDomRHPHOKRUSHUIRUPDQFHGHHFRPPHUFH 

Despesas operacionais administrativas e gerais

$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVFRPSUHHQGHPGHVSHVDVUHODFLRQDGDVDRGHVHQYROYLPHQWRGHQRVVRV
SURGXWRVHjQRVVDDGPLQLVWUDomRVDOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLVGRVQRVVRVFRODERUDGRUHVGHGLYHUVDV
iUHDVWDLVFRPRUHFXUVRVKXPDQRVWHFQRORJLDILQDQFHLURFRQWDELOLGDGHHVWLORHGHVHQYROYLPHQWR
MXUtGLFRHQWUHRXWURVHSRGHPVHUGLYLGLGDVHP

L
GHVSHVDVFRPSHVVRDO
LL 
GHVSHVDV IL[DV FRP DOXJXHO TXH UHIOHWHP R HIHLWR GR ,)56 &3& 5  FXMR
LPSDFWR p FRQWHPSODGR QR LWHP  DEDL[R HQHUJLD iJXD H WHOHIRQH RXWUDV
GHVSHVDVTXHHVWHMDPDWUHODGDVDDGPLQLVWUDomR
LLL 
FRQVXOWRULDVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
LY 
GHVSHVDVFRPLQIRUPiWLFDHPDQXWHQomRGHHTXLSDPHQWRVH
Y
RXWURVYLQFXODGRVDDGPLQLVWUDomR

$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVDWLQJLUDP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKR GH  DSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH  HP UHODomR DR PHVPR SHUtRGR GH 
SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHORDMXVWHQRTXDGURGHFRODERUDGRUHVHIXV}HVGHiUHDVFRPVLQHUJLDV
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD VH XWLOL]RX GD 03  SDUD VXVSHQomR GH FRQWUDWRV H UHGXomR GH
MRUQDGDIDWRUTXHFRQWULEXLXSDUDDTXHGDGHGHVSHVDVGHSHVVRDOQRSHUtRGR1RH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVDWLQJLUDP5PLOK}HVDXPHQWDQGR
 HP FRPSDUDomR FRP R PHVPR SHUtRGR GH  TXH KDYLD DWLQJLGR 5 PLOK}HV 2
DXPHQWRGHHPUHODomRDRFRUUHXHPIXQomRGHXPSURFHVVRGHHVWUXWXUDomRGHGLYHUVDV
DWLYLGDGHV H FULDomR GH QRYDV iUHDV GD &RPSDQKLD YLVDQGR D HQWUHJD GR SODQR GH QHJyFLRV GRV
SUy[LPRVDQRV

Resultado Financeiro

2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR FRQVLVWH SULRULWDULDPHQWH GH L  DWXDOL]DomR PRQHWiULD GR FUpGLWR
H[WHPSRUkQHR GR 3,6 H &2),16 LL  UHQGLPHQWRV GH DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV LLL  MXURV VREUH
DUUHQGDPHQWR±GLUHLWRGHXVR LY WDULIDVEDQFiULDV Y RXWUDVGHVSHVDVWDLVFRPRPXOWDVFXVWRV
ILQDQFHLURVVREUHSDJDPHQWRGHIRUQHFHGRUHVHHYHQWXDLVEDL[DVGHUHFHEtYHLV
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&203$5$d2'$'(021675$d2'(5(68/7$'26&20%,1$'26(+,67Ï5,&26(175(
23(5Ë2'2'(6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(((0'(-81+2'(


5(&(,7$/Ë48,'$'(
9(1'$6'(0(5&$'25,$6
(6(59,d2635(67$'26
&XVWRGDVPHUFDGRULDV
YHQGLGDVHGRVVHUYLoRV
SUHVWDGRV



$9









5(&(,7$6 '(63(6$6 
23(5$&,21$,6
&RPYHQGDV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV 
RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
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$+
YV
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5(68/7$'2),1$1&(,52
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&RUUHQWHV
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Receita bruta

3DUDILQVJHUHQFLDLVD$GPLQLVWUDomRDFRPSDQKDDHYROXomRGRQ~PHURGHORMDVHDVYHQGDVTXH
HVVDVUHDOL]DPRTXHFKDPDPRVGHsell outTXHUHSUHVHQWDDVYHQGDVDRFRQVXPLGRUGR*UXSR
7UDFN )LHOGLQGHSHQGHQWHGRFDQDOGHYHQGDV ItVLFRRQOLQHRXDLQGDVHORMDSUySULDIUDQTXLD 
MiTXHJUDQGHSDUWHGHVVHUHVXOWDGRpFRQYHUWLGRHPUHFHLWDEUXWDGR*UXSR7UDFN )LHOG

2sell out GR*UXSR7UDFN )LHOGTXHLQFOXLDYHQGDGHWRGDVDVORMDVItVLFDV SUySULDVHIUDQTXLDV 
HGRe-commerce HPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5PLOK}HVXPDUHGXomRGHHP
UHODomR DRV 5 PLOK}HV GR PHVPR SHUtRGR HP  UHIOH[R GR QRYR FHQiULR GLDQWH GD
SDQGHPLD &29,'  3DUD ILQV FRPSDUDWLYRV FRQVLGHUDQGR D PHVPD EDVH GH ORMDV DSXUDPRV
UHGXomRGHHPUHODomRDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH'HVWHWRWDO
GRsell outRHFRPPHUFHUHSUHVHQWRXHPGHMXQKRGHHHPGHMXQKRGH


$UHFHLWDEUXWDGR*UXSR7UDFN )LHOGFRQVLVWHHP L UHFHLWDEUXWDGHYHQGDVQRYDUHMR GHFRUUHQWHV
GDYHQGDGHSURGXWRVDFRQVXPLGRUHVILQDLVGDVORMDVSUySULDVHHFRPPHUFH  LL UHFHLWDEUXWDGH
YHQGDV GH PHUFDGRULDV GHFRUUHQWHV GD YHQGD GRV SURGXWRV SDUD IUDQTXLDV  LLL  UHFHLWD EUXWD GH
UR\DOWLHV FREUDQoDGHUR\DOWLHVGHIUDQTXLDVHRXOLFHQFLDGRVEDVHDGRQDVYHQGDVTXHRVPHVPRV
UHDOL]DP  LY UHFHLWDEUXWDGHHYHQWRV YHQGDVGHLQVFULo}HVHGRUHFHELPHQWRGHSDWURFtQLRVGRV
HYHQWRVGHFRUULGDVGHUXDVHH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDVHQWUHRXWUDVRSRUWXQLGDGHVQmRUHFRUUHQWHV
GDRSHUDomR H Y UHFHLWDEUXWDGLYHUVDV1DWDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDPRVDDEHUWXUDGDVYHQGDV
EUXWDVDRORQJRGRV~OWLPRVDQRV

 5PLO 

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH





5HFHLWDEUXWDGHPHUFDGRULDV
5HFHLWDEUXWDGHYHQGDVGHPHUFDGRULDV
5HFHLWDEUXWDGHYHQGDVQRYDUHMR
5HFHLWDEUXWDGLYHUVDV
5HFHLWDEUXWDGHVHUYLoRV
5HFHLWDEUXWDGDVIUDQTXLDV
5HFHLWDEUXWDGHHYHQWRV
7RWDOUHFHLWDEUXWD

$+














































Receita Bruta de Vendas de Mercadorias

0HUFDGRULDVFRPHUFLDOL]DGDVSHODUHGHIUDQTXHDGDWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRSHUtRGRILQGRHP
GHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGD
FRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGH
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$UHGXomRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGRVLPSDFWRVGRIHFKDPHQWRWHPSRUiULRGDVORMDVGRV
IUDQTXHDGRV H FRQVHTXHQWH GLPLQXLomR GH FRPSUDV GH PHUFDGRULDV SRU SDUWH GRV IUDQTXHDGRV
GHYLGRjSDQGHPLDGR&29,'

Receita Bruta de Vendas no Varejo

$VYHQGDVGLUHWDVDRFRQVXPLGRUILQDOHPORMDVSUySULDVRXWOHWVHHFRPPHUFHWRWDOL]DUDP5
PLOK}HVQRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HV
RXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRILQGRHPGH
MXQKRGH

(VWDUHGXomRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPYLUWXGHGDTXHGDGHYHQGDVSRUFRQWDGDSDQGHPLDGR
&29,'TXHLPSRVVLELOLWRXD&RPSDQKLDGHDEULUDVORMDVItVLFDVDSDUWLUGDVHJXQGDTXLQ]HQDGH
PDUoR GH  (P FRQWUDSDUWLGD R HFRPPHUFH GD &RPSDQKLD DSUHVHQWRX QR SHUtRGR GH VHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHXPDXPHQWRGHHPYHQGDVHPUHODomRDRPHVPR
SHUtRGRQRDQRDQWHULRUFRPSHQVDQGRSDUFLDOPHQWHRLPSDFWRQDUHGXomRGHYHQGDVGHORMDVItVLFDV

Receita Bruta Diversas

(QWUHRVSULQFLSDLVLWHQVTXHFRPS}HPHVVDVUHFHLWDVGLYHUVDVWHPRVDUHDOL]DomRGHRSHUDo}HVGH
ED]DU YHQGD GH FROHo}HV DQWLJDV  YHQGD GH H[FHVVR GH PDWpULD SULPD H YHQGD GH FDPLVHWDV
SHUVRQDOL]DGDV

5HFHLWD%UXWD'LYHUVDVWRWDOL]DUDP5PLOKmRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOKmRRXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH
5 PLOKmR UHIHUHQWH DR SHUtRGR ILQGR HP  GH MXQKR GH  (VWD YDULDomR p H[SOLFDGD
SULQFLSDOPHQWHSRUVHWUDWDUGHXPDRSHUDomRGHDWLYLGDGHVQmRUHFRUUHQWHV
Receita Bruta das Franquias

$ UHFHLWD EUXWD GH 5R\DOWLHV VREUH DV RSHUDo}HV UHDOL]DGDV SHOD UHGH IUDQTXHDGD  OLFHQFLDGD
WRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOKmRRXTXDQGRFRPSDUDGRDRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWH
DRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGH$UHGXomRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGRVLPSDFWRV
GRIHFKDPHQWRWHPSRUiULRGDVORMDVGRVIUDQTXHDGRVHFRQVHTXHQWHGLPLQXLomRGRVroyaltiesVREUH
DVYHQGDVGRVIUDQTXHDGRVGHYLGRjSDQGHPLDGR&29,'

Receita Bruta de Eventos

$ UHFHLWD EUXWD UHIHUHQWH DRV HYHQWRV FRPSRVWD SRU FRUULGDV GH UXDV FLUFXLWR UXQ VHULHV  H
H[SHULrQFLDVHVSRUWLYDV DXODVHVSHFLDLVHPJUXSRV WRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH 5 PLK}HV RX 
TXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGH
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

(VVDUHGXomRUHIOHWHDVPHGLGDVUHVWULWLYDVLPSRVWDVHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGR&29,'TXH
LPSRVVLELOLWRXD&RPSDQKLDGHUHDOL]DUVHXVHYHQWRVHH[SHULrQFLDVSUHVHQFLDLVTXDQGRFRPSDUDGR
DRPHVPRSHUtRGRGH

Receita Líquida de Vendas de Mercadorias e Serviços Prestados

$5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGDGH0HUFDGRULDV9HQGLGDVHGRV6HUYLoRV3UHVWDGRVWRWDOL]RX5
PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGH
5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGR
GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  $ UHGXomR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP IXQomR GR
IHFKDPHQWR GDV ORMDV ItVLFDV SRU FRQWD GD SDQGHPLD GR &29,' H FDQFHODPHQWR GRV HYHQWRV
FRUULGDVHH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDV 

Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados

2&XVWRGDV0HUFDGRULDV9HQGLGDVHGRV6HUYLoRV3UHVWDGRVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHDEDL[RGRPHVPRSHUtRGRGH 5
PLOK}HV  GHFRUUHQWH GD UHGXomR GD UHFHLWD GD &RPSDQKLD FRQIRUPH H[SOLFDGR DFLPD
$GLFLRQDOPHQWH HP YLUWXGH GD PDLRU SDUWLFLSDomR GH QHJyFLRV GH PHQRUHV PDUJHQV FRPR SRU
H[HPSOR YHQGDV GH PHUFDGRULDV SDUDIUDQTXLDV D PDUJHP EUXWD HP  GH MXQKR GH  IRL GH
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGHSSHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGH  

Lucro Bruto

2OXFUREUXWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH 
UHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWH
DR SHUtRGR ILQGR HP  GH MXQKR GH  (VVD YDULDomR VH GHX SULQFLSDOPHQWH DR UHIOH[R GR
FRPSRUWDPHQWRGLIHUHQWHQRPL[GHQHJyFLRVSHUDQWHRQRYRFHQiULRGDSDQGHPLD &RYLG HP
YLUWXGH GD PDLRU SDUWLFLSDomR GH QHJyFLRV GH PHQRUHV PDUJHQV FRPR SRU H[HPSOR YHQGDV GH
PHUFDGRULDVSDUDIUDQTXLDV

Despesas com Vendas
$VGHVSHVDVFRPYHQGDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GH  UHSUHVHQWDQGR UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX  HP UHODomR DRV5PLOK}HV GR
SHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHSULQFLSDOPHQWHHPYLUWXGHGHUHQHJRFLDo}HVGHGHVSHVDVGH
RFXSDomR UHGXomR GH HQFDUJRV GH FDUWmR UHGXomR GR SDJDPHQWR GH FRPLVV}HV H PHQRUHV
GHVSHVDVFRPPDUNHWLQJDSHVDUGHJUDQGHVDo}HVUHDOL]DGDVQRSHUtRGRGHSDQGHPLD &29,' 
FRPR SRU H[HPSOR FDPSDQKDV GH FRPSUH H JDQKH PiVFDUDV GH SURWHomR IUHWH JUiWLV SDUD R H
FRPPHUFHHQWUHRXWUDVDo}HV(VWDUHGXomRIRLGLUHWDPHQWHSURSRUFLRQDODYDULDomRGDVUHFHLWDV
EUXWDVGHRSHUDo}HVGHYDUHMRDTXDOGHIRUPDPDLVUHSUHVHQWDWLYDYDULDHPIXQomRGDV
YHQGDV
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

Despesas Operacionais Administrativas e Gerais

$V'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV$GPLQLVWUDWLYDVH*HUDLVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXHP
UHODomRDRV5PLOK}HVGRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGH

(VWD YDULDomR VH GHX SHOR SURFHVVR GH WUDQVIRUPDomR GR *UXSR 7UDFN  )LHOG LQLFLDGR QR 
VHPHVWUHGHLPSODQWDQGRXPQRYRPRGHORGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDTXHOHYRXjFRQVWLWXLomR
GH XP QRYR FRUSR GLUHWLYR H FRQVWLWXLomR GH XP FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR 3DUD DSRLDU HVWD
WUDQVLomRWDPEpPKRXYHDFRQWUDWDomRDGLFLRQDOGHTXDGURGHSHVVRDOFRQVXOWRULDVSUHVWDGRUHV
GHVHUYLoRVHLQYHVWLPHQWRVHPWHFQRORJLD

(PFRQWUDSDUWLGDGHYLGRDSDQGHPLDGR&29,'DSDUWLUGHDEULOGHKRXYHRPRYLPHQWR
FRQWUiULRYLVDQGRFRQWHQomRGHGHVSHVDVHHQWUHDVPHGLGDVWRPDGDVKRXYHDDGRomRGD03
FRPDUHGXomRHVXVSHQVmRGHVDOiULRVUHQHJRFLDo}HVGHDOXJXpLVFRQWUDWRVFRPIRUQHFHGRUHVH
FRUWHVHPGHVSHVDVJHUDLV

'HQWUR GR JUXSR GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV R *UXSR 7UDFN  )LHOG DSUHVHQWRX XP
FUHVFLPHQWRQDOLQKDGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRTXHWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRILQGRHP
GHMXQKRGHXPDXPHQWRGH5PLOKmRRXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH
5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH

Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas

2XWUDV5HFHLWDVWRWDOL]DUDP5PLOKmRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVTXDQGRFRPSDUDGDDXPDGHVSHVDGH5PLOKmR
UHIHUHQWHDRPHVPRSHUtRGRHP(VWHDXPHQWRpH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSRUXPDUHYHUVmR
GH SURYLVmR GH HVWRTXHV GH EDL[R JLUR QR YDORU GH 5  PLOKmR PRWLYDGD SHOD UHDYDOLDomR GR
SRWHQFLDOGHUHDOL]DomRGRVSURGXWRVFRQVLGHUDGRVFRPREDL[RJLURHPIXWXURVED]DUHVHUHYHUVmR
GHFRQWLQJrQFLDVWUDEDOKLVWDVGH5PLOKmR
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

O /XFUR2SHUDFLRQDODQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR WRWDOL]RXXPSUHMXt]RGH5PLOKmRQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRPHVPRSHUtRGRHP

$UHGXomRVXEVWDQFLDOGHVVHUHVXOWDGRVHGHXSRUFRQWDGDTXHGDGROXFUREUXWRGD&RPSDQKLDHP
5  PLOK}HV FRPSHQVDGR SDUFLDOPHQWH SHOR HIHLWR SRVLWLYR GH UHGXomR GH GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLVHP5PLOK}HVUHYHUVmRGDSURYLVmRGHHVWRTXHVGHEDL[RJLURHP5PLOKmR
HUHYHUVmRGHFRQWLQJrQFLDVWUDEDOKLVWDVGH5PLOKmR
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

Resultado Financeiro Líquido

25HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOKmRRXTXDQGRFRPSDUDGDFRPR
YDORU GH 5 PLOKmR UHIHUHQWH SHUtRGR ILQGR HP  GH MXQKR GH  FRQIRUPH RV HIHLWRV
HOHQFDGRVDVHJXLU

25HVXOWDGR)LQDQFHLUROtTXLGRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVILQGRVHP
GHMXQKRGHHUHVSHFWLYDPHQWH

Receitas financeiras
$V UHFHLWDV ILQDQFHLUDV WRWDOL]DUDP 5 PLOKmR HP  GH MXQKR GH  UHSUHVHQWDQGR XP
DXPHQWRGH5PLOKmRRXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOKmRUHIHUHQWHDR
PHVPRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHVHQGRWDODXPHQWRDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDR
LPSDFWR QmR UHFRUUHQWH GH 5 PLOKmR QD FRUUHomR PRQHWiULD GRV FUpGLWRV WULEXWiULRV
H[WHPSRUkQHRVGH3,6H&2),16VREUH,&06([FOXLQGRHVWHHIHLWRQmRKRXYHYDULDomRUHOHYDQWH
HQWUHRVSHUtRGRV

Despesas financeiras

$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHPGHMXQKRGHH5PLOK}HVQR
PHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRUVHQGRWDODXPHQWRDWULEXtGRSULQFLSDOPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRGH
5PLOKmRGHMXURVVREUHILQDQFLDPHQWRUHIHUHQWHDRHPSUpVWLPRUHDOL]DGRHPDEULOGH

Lucro Operacional antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social

2OXFURRSHUDFLRQDODQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVQR
SHUtRGR ILQGR HP  GH MXQKR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD GLPLQXLomR GH 5 PLOK}HV RX
TXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRILQGRHPGH
MXQKRGH7DOUHGXomRpH[SOLFDGDSHOD L UHGXomRGDUHFHLWDGDGRRLPSDFWRGRIHFKDPHQWR
GDVORMDVItVLFDVGDGRRQRYRFHQiULRHFRQ{PLFRRFDVLRQDGRSHODSDQGHPLD &29,'  LL UHGXomR
QmRSURSRUFLRQDOQRVFXVWRVUHIOH[RGDUHGXomRGHPDUJHPH LLL DXPHQWRGDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV
RFDVLRQDGDSHODWRPDGDGHHPSUpVWLPRQRSHUtRGR

Lucro Líquido do Exercício

2OXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRWRWDOL]RXSUHMXt]RGH5PLOKmRQRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRD5PLOK}HV
HPGHMXQKRGHUHIOH[RGDIRUWHUHGXomRGHYHQGDVSRUFRQWDGDSDQGHPLDGR&29,'
TXHUHGX]LXRSDWDPDUGHUHFHLWDVGRSHUtRGR
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

Receita bruta

3DUDILQVJHUHQFLDLVD$GPLQLVWUDomRDFRPSDQKDDHYROXomRGRQ~PHURGHORMDVHDVYHQGDVTXH
HVVDVUHDOL]DPRTXHFKDPDPRVGHsell outTXHUHSUHVHQWDDVYHQGDVDRFRQVXPLGRUGR*UXSR
7UDFN )LHOGLQGHSHQGHQWHGRFDQDOGHYHQGDV ItVLFRRQOLQHRXDLQGDVHORMDSUySULDIUDQTXLD 
MiTXHJUDQGHSDUWHGHVVHUHVXOWDGRpFRQYHUWLGRHPUHFHLWDEUXWDGR*UXSR7UDFN )LHOG

2sell out GR*UXSR7UDFN )LHOGTXHLQFOXLDYHQGDGHWRGDVDVORMDVItVLFDV SUySULDVHIUDQTXLDV 
HGRHFRPPHUFHHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVXPFUHVFLPHQWRGH
HP UHODomR DRV 5 PLOK}HV GR PHVPR SHUtRGR GR DQR DQWHULRU 3DUD ILQV FRPSDUDWLYRV
FRQVLGHUDQGRDPHVPDEDVHGHORMDVDSXUDPRVFUHVFLPHQWRGHHPUHODomRD'HVWH
WRWDOGRsell outRHFRPPHUFHUHSUHVHQWRXHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVGHH
UHVSHFWLYDPHQWH

$UHFHLWDEUXWDGR*UXSR7UDFN )LHOGFRQVLVWHHP L UHFHLWDEUXWDGHYHQGDVQRYDUHMR GHFRUUHQWHV
GDYHQGDGHSURGXWRVDFRQVXPLGRUHVILQDLVGDVORMDVSUySULDVHHFRPPHUFH  LL UHFHLWDEUXWDGH
YHQGDV GH PHUFDGRULDV SDUD )UDQTXLDV GHFRUUHQWHV GD YHQGD GRV SURGXWRV SDUD IUDQTXLDV  LLL 
UHFHLWDEUXWDGHUR\DOWLHV FREUDQoDGHUR\DOWLHVGHIUDQTXLDVHRXOLFHQFLDGRVEDVHDGRQDVYHQGDV
TXHRVPHVPRVUHDOL]DP  LY UHFHLWDEUXWDGHHYHQWRV YHQGDVGHLQVFULo}HVHGRUHFHELPHQWRGH
SDWURFtQLRVGRVHYHQWRVGHFRUULGDVGHUXDVHH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDVHQWUHRXWUDVRSRUWXQLGDGHV
QmR UHFRUUHQWHV GD RSHUDomR  H Y  UHFHLWD EUXWD GLYHUVDV 1D WDEHOD D VHJXLU DSUHVHQWDPRV D
DEHUWXUDGDVYHQGDVEUXWDVDRORQJRGRV~OWLPRVDQRV

 5PLO 
5HFHLWDEUXWDGHPHUFDGRULDV
5HFHLWDEUXWDGHYHQGDVGH
PHUFDGRULDV
5HFHLWDEUXWDGHYHQGDVQR
YDUHMR
5HFHLWDEUXWDGLYHUVDV
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5HFHLWDEUXWDGDVIUDQTXLDV












5HFHLWDEUXWDGHHYHQWRV
7RWDOGDUHFHLWD






















Receita Bruta de Vendas de Mercadorias

0HUFDGRULDVFRPHUFLDOL]DGDVSHODUHGHIUDQTXHDGDWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

2 DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP IXQomR L  GR PDLRU DEDVWHFLPHQWR GDV IUDQTXLDV HP
GHFRUUrQFLDQRDXPHQWRGRQ~PHURGHORMDV DEHUWXUDVDRORQJRGH H LL GDPDWXUDomRGDV
ORMDVDEHUWDVHPDQRVDQWHULRUHV
Receita Bruta de Vendas no Varejo

$VYHQGDVGLUHWDVDRFRQVXPLGRUILQDOHPORMDVSUySULDVRXWOHWVHHFRPPHUFHWRWDOL]DUDP5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH
5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGD FRP R YDORU GH 5 PLOK}HV UHIHUHQWH DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(VWH DXPHQWR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP YLUWXGH GD L  PHOKRULD GH SURGXWLYLGDGH QDV ORMDV
H[LVWHQWHVUHSUHVHQWDGRSHODPpWULFDGHsame store sales; LL FUHVFLPHQWRGRHFRPPHUFH LLL SHOD
DEHUWXUDGHQRYDVORMDVQRSHUtRGRFXMRVHIHLWRVGHFRUUHPGDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHPFULDU
FROHo}HV DWUDWLYDV SDUD RV VHXV FOLHQWHV GRV  LQYHVWLPHQWRV HP PDUNHWLQJ H HP H[SHULrQFLDV
HVSRUWLYDVDOpPGDHILFLrQFLDQDFDGHLDGHsupply chainDOLDGRDRWUDEDOKRGHYHQGDVHDWHQGLPHQWR
QRVSRQWRVGHYHQGDItVLFRV

Receita Bruta Diversas

5HFHLWD%UXWD'LYHUVDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOKmRRXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH
5PLOKmRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(QWUHRVSULQFLSDLVLWHQVTXHFRPS}HPHVVDVUHFHLWDVGLYHUVDVWHPRVDUHDOL]DomRGHRSHUDo}HVGH
ED]DU YHQGDGHSURGXWRVDQWLJRV HYHQGDGHH[FHVVRGHPDWpULDSULPD

Receita Bruta das Franquias

5R\DOWLHV VREUH DV RSHUDo}HV UHDOL]DGDV SHOD UHGH IUDQTXHDGD  OLFHQFLDGD WRWDOL]DUDP 5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH
5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH2DXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLD
GRUHVXOWDGRGHPHOKRUHVYHQGDVHPYLUWXGHGRDXPHQWRGRQ~PHURGHORMDV DEHUWXUDVDRORQJR
GH HGDPDWXUDomRGDVORMDVDEHUWDVHPDQRVDQWHULRUHV

Receita Bruta de Eventos

&RUULGDV GH UXDV FLUFXLWR UXQ VHULHV  H H[SHULrQFLDV HVSRUWLYDV DXODV HVSHFLDLV HP JUXSRV 
WRWDOL]DUDP 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5
PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

(VVH DXPHQWR UHIOHWH D HVWUDWpJLD GR *UXSR 7UDFN  )LHOG GH UHIRUoDU R HFRVVLVWHPD GD PDUFD
LPSDFWDQGR RV FOLHQWHV QmR VRPHQWH FRP D YHQGD GH SURGXWRV PDV WDPEpP FRP H[SHULrQFLDV
UHODFLRQDGDVDXPHVWLORGHYLGDDWLYRHVDXGiYHO

1HVWHVHQWLGRDXPHQWDPRVDQRVVDTXDQWLGDGHGHFRUULGDVGHHPSDUDHPHD
TXDQWLGDGHGHH[SHULrQFLDV DXODV GHHPSDUDHP

Receita Líquida de Vendas de Mercadorias e Serviços Prestados

$5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGDGH0HUFDGRULDV9HQGLGDVHGRV6HUYLoRV3UHVWDGRVWRWDOL]RX5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH
5  PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGD FRP R YDORU GH 5  PLOK}HV UHIHUHQWH DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHP
IXQomR GR DXPHQWR GH YHQGDV QR YDUHMR HP 5  PLOK}HV DGLFLRQDLV  H  GD H[SDQVmR GDV
IUDQTXLDVUHVXOWDQGRHPXPLPSDFWRDGLFLRQDOGH5PLOK}HVHPYHQGDGHPHUFDGRULDVHGH
5PLOK}HVQDOLQKDGHUHFHLWDEUXWDGHIUDQTXLDV

Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados

2&XVWRGDV0HUFDGRULDV9HQGLGDVHGRV6HUYLoRV3UHVWDGRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGH
GH]HPEUR GH  VHQGR  DFLPD GR DQR DQWHULRU 5  PLOK}HV  GHFRUUHQWH GR
FUHVFLPHQWRGDUHFHLWDGD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHHPYLUWXGHGDPDLRUSDUWLFLSDomRGHQHJyFLRV
FRPPDUJHPPHQRUHPHVSHFLDOYHQGDGHPHUFDGRULDVSDUDIUDQTXHDGRVHRXWOHWV ItVLFRHRQOLQH 
DPDUJHPEUXWDHPIRLGHXPDUHGXomRGHSSHPUHODomRDRH[HUFtFLRGH


Lucro Bruto

2OXFUREUXWRWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGD FRP R YDORU GH 5 PLOK}HV UHIHUHQWH DR
H[HUFtFLRGH(VVDYDULDomRVHGHXSULQFLSDOPHQWHSHORDXPHQWRGDUHFHLWDHPDSHVDU
GDUHGXomRHPSSGDPDUJHPEUXWDSDVVDQGRGHHPSDUDHP

Despesas com Vendas
$V 'HVSHVDV FRP 9HQGDV WRWDOL]DUDP 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXVXSHULRUDRV5
PLOK}HV GR PHVPR SHUtRGR GR H[HUFtFLR DQWHULRU (VWH LQFUHPHQWR VH GHYH SULQFLSDOPHQWH DR
DXPHQWRGDVGHVSHVDVFRPPDUNHWLQJGRSHUtRGRGLUHFLRQDGRVjHVWUDWpJLDGHDOFDQFHGDPDUFD
EUDQGLQJ HGRDXPHQWRGDVYHQGDVQRHFRPPHUFH(VWHDXPHQWRIRLGLUHWDPHQWHSURSRUFLRQDOj
YDULDomR GDV UHFHLWDV EUXWDV GH RSHUDo}HV GH YDUHMR HP  GDV TXDLV QD VXD PDLRU
UHSUHVHQWDWLYLGDGHYDULDHPIXQomRGDVYHQGDV
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Despesas Operacionais Administrativas e Gerais

$V'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV$GPLQLVWUDWLYDVH*HUDLVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHVXOWDQGRHPXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
HPUHODomRDRV5PLOK}HVGRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(VWDYDULDomRVHGHXHPIXQomRGRSURFHVVRGHWUDQVIRUPDomRGR*UXSR7UDFN )LHOGLQLFLDGRQR
 VHPHVWUH GH  FRP D LPSODQWDomR GH XP QRYR PRGHOR GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD (VWH
SURFHVVR OHYRX j FRQVWLWXLomR GH XP QRYR FRUSR GLUHWLYR H j LQVWLWXLomR GH XP FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRDOpPGRPRYLPHQWRGHWUDQVLomRGRVIXQGDGRUHVGRGLDDGLDRSHUDFLRQDOGR*UXSR
7UDFN )LHOGSDUDIXQo}HVPDLVHVWUDWpJLFDVQR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHHPRXWURVFRPLWrV
HVWDWXWiULRV 3DUD DSRLDU HVWD WUDQVLomR WDPEpP KRXYH D FRQWUDWDomR DGLFLRQDO GH TXDGUR GH
SHVVRDOFRQVXOWRULDVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHLQYHVWLPHQWRVHPWHFQRORJLD

(P  GHQWUR GR JUXSR GH GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX XP
FUHVFLPHQWRQDOLQKDGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRTXHWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGD
FRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(VWD YDULDomR SRGH VHU H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHOR HIHLWR GD GHSUHFLDomR HP IXQomR GR
UHFRQKHFLPHQWRGRGLUHLWRGHXVRFRQIRUPHDQRUPDGR,)56&3& 5 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas

$V2XWUDV5HFHLWDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVTXDQGRFRPSDUDGDFRPXPDGHVSHVDGH
5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWR
SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR HIHLWR GRV FUpGLWRV WULEXWiULRV H[WHPSRUkQHRV GH 3,6 H
&2),16VREUH,&06GDRUGHPGH5PLOK}HV YDORUGHSULQFLSDO HSHODVUHYHUV}HVGHSHUGDV
GHHVWRTXHVQDRUGHPGH5PLOK}HV UHDOL]DomRGHYHQGDVGREDL[RJLUR±ED]DU SRVVLELOLWDQGR
DUHYHUVmRGDVUHVSHFWLYDVSURYLV}HVGHSHUGDVUHDOL]DGDVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

2 OXFUR RSHUDFLRQDO DQWHV GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGD
FRPRV5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

2 DXPHQWR VXEVWDQFLDO GHVVH UHVXOWDGR p H[SOLFDGR SHOR HIHLWR SRVLWLYR GRV FUpGLWRV WULEXWiULRV
H[WHPSRUkQHRVGH3,6H&2),16VREUH,&06GH5PLOK}HVHSHORHIHLWROtTXLGRGDDSOLFDomR
GR,)56&3& 5 GH5PLOK}HV 5PLOK}HVGHHVWRUQRGHDOXJXHLV5PLOK}HV
GH DXPHQWR GH GHSUHFLDomR H 5  PLOK}HV GH MXURV  TXH WRWDOL]DUDP XP JDQKR GH 5 
PLOK}HV

(QWUHWDQWRHVVHYDORUIRLSDUFLDOPHQWHQHXWUDOL]DGRSRUFRQWDGRLPSDFWRQRDXPHQWRGDVGHVSHVDV
RSHUDFLRQDLVPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWH
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

Resultado Financeiro Líquido

2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR WRWDOL]RX 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGD
FRPRYDORUGH5PLOKmRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR UHSUHVHQWRX  H  GD UHFHLWD OtTXLGD GRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
ILQGRVHUHVSHFWLYDPHQWH

Receitas financeiras
$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVUHJLVWUDUDP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHH5PLOKmR
QR PHVPR SHUtRGR GR DQR DQWHULRU (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR LPSDFWR QmR
UHFRUUHQWHGH5PLOK}HVQDFRUUHomRPRQHWiULDGRVFUpGLWRVWULEXWiULRVH[WHPSRUkQHRVGH3,6
H&2),16VREUH,&06([FOXLQGRHVWHHIHLWRQmRKRXYHYDULDomRUHOHYDQWHHQWUHRVSHUtRGRV
Despesas financeiras

$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHH5PLOKmR
QRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRSULQFLSDOPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRGH
5PLOK}HVGHHQFDUJRVVREUHDUUHQGDPHQWRVGHGLUHLWRGHXVR SDVVLYRQmRRQHURVR JHUDGR
SHODPXGDQoDQDFRQWDELOL]DomRGDDPRUWL]DomRGRGLUHLWRGHXVRGHDWLYRVFRQIRUPHUHTXHULGRSHOR
,)56&3& 5 ([FOXLQGRHVVHHIHLWRDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVILFDUDPSUDWLFDPHQWHHVWiYHLV
QRVGRLVSHUtRGRV

Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social

2OXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRVHIHLWRVDFLPDGHVWDFDGRV
FRPR L DXPHQWRGH5PLOK}HVGDUHFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV LL DXPHQWRGROXFUREUXWRHP
HDXPHQWRDSHQDVGHGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVQRPHVPRSHUtRGR LLL PHOKRULDGR
UHVXOWDGRILQDQFHLURHP5PLOK}HVDGLFLRQDLVRX

Imposto de renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos

2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVHGLIHULGRVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHORV FUpGLWRV
WULEXWiULRVH[WHPSRUkQHRVGH3,6H&2),16VREUH,&06QDRUGHPGH5PLOK}HV GRVTXDLV
5PLOK}HVFRUUHVSRQGHQWHDRYDORUGRSULQFLSDOH5PLOK}HVGDDWXDOL]DomRPRQHWiULD 
RULJLQDQGR R UHFRQKHFLPHQWR GR YDORU GH 5 PLOK}HV GH ,53- H &6// DGLFLRQDO j RSHUDomR
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UHFRUUHQWH$DOtTXRWDDSOLFiYHOHPIRLGHHPYLUWXGHGHWULEXWDomRVREUHRUHVXOWDGR
GLVWLQWDHQWUHDVHPSUHVDVGD&RPSDQKLD

Lucro Líquido do Exercício

2 OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGR
DRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(VWDYDULDomRSRGHVHUH[SOLFDGDSULQFLSDOPHQWHSHORVHIHLWRVDQWHULRUPHQWHGHVWDFDGRVFRPRD
PHOKRULD QD PDUJHP EUXWD HP 5  PLOK}HV R DXPHQWR GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR HP 5 
PLOK}HVSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHORDXPHQWRGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVHP5PLOKmR
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3DUDILQVJHUHQFLDLVD$GPLQLVWUDomRDFRPSDQKDDHYROXomRGRQ~PHURGHORMDVHDVYHQGDVTXH
HVVDVUHDOL]DPRTXHFKDPDPRVGHsell outTXHUHSUHVHQWDDVYHQGDVDRFRQVXPLGRUGR*UXSR
7UDFN )LHOGLQGHSHQGHQWHGRFDQDOGHYHQGDV ItVLFRRQOLQHRXDLQGDVHORMDSUySULDIUDQTXLD 
MiTXHJUDQGHSDUWHGHVVHUHVXOWDGRpFRQYHUWLGRHPUHFHLWDEUXWDGR*UXSR7UDFN )LHOG


>ŽũĂƐ&şƐŝĐĂƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϮϬ
ϯϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ϯϯ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
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Ϯϭϭ

ϮϯϮ

ϭϵϵ
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7RWDOGHORMDVSUySULDVHRXWOHWVFRQVLGHUDQGRRe-commerce



7RWDOGHORMDVIUDQTXHDGDVQRILQDOGRSHUtRGR

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ


2VHOORXWGD*UXSR7UDFN )LHOGTXHLQFOXLDYHQGDGHWRGDVDVORMDVItVLFDV SUySULDVHIUDQTXLDV 
HGRHFRPPHUFHHPGHGH]HPEURWRWDOL]RX5PLOK}HVXPFUHVFLPHQWRGHHP
UHODomRDRV5PLOK}HVDSXUDGRVHPGHGH]HPEURGH&RQVLGHUDQGRDPHVPDEDVH
GHORMDVSDUDILQVGHFRPSDUDomRDSXUDPRVFUHVFLPHQWRGHHPUHODomRD
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1DWDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDPRVDDEHUWXUDGDVYHQGDVEUXWDVDRORQJRGRV~OWLPRVDQRV

 5PLO 

5HFHLWDEUXWDGH
PHUFDGRULDV
5HFHLWDEUXWDGHYHQGDV
GHPHUFDGRULDV
5HFHLWDEUXWDGHYHQGDV
QRYDUHMR
5HFHLWDEUXWDGLYHUVDV
5HFHLWDEUXWDGH
VHUYLoRV
5HFHLWDEUXWDGDV
IUDQTXLDV
5HFHLWDEUXWDGHHYHQWRV
7RWDOUHFHLWDEUXWD
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Receita Bruta de Vendas de Mercadorias

0HUFDGRULDVFRPHUFLDOL]DGDVSHODUHGHIUDQTXHDGDWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

2DXPHQWRRFRUUHXHPIXQomR L GRPDLRUDEDVWHFLPHQWRGDUHGHGHIUDQTXLDVFRPRFRQVHTXrQFLD
GRDXPHQWRGRQ~PHURGHORMDV DEHUWXUDVDRORQJRGH H LL GDPDWXUDomRGDVORMDVDEHUWDV
HPDQRVDQWHULRUHV

Receita Bruta de Vendas no Varejo

9HQGDVGLUHWDVDRFRQVXPLGRUILQDOHPORMDVSUySULDVRXWOHWVHHFRPPHUFHWRWDOL]DUDP5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH
5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGDDRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(VWH DXPHQWR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP YLUWXGH GH L  FUHVFLPHQWR GDV PHVPDV ORMDV LL 
FUHVFLPHQWRGRHFRPPHUFHH LLL DEHUWXUDGHQRYDORMD

Receitas Brutas Diversas

$UHFHLWDGHYHQGDVQmRUHFRUUHQWHVWRWDOL]DUDP5PLOKmRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPGHFUpVFLPRGH5PLOK}HVUHGXomRGHTXDQGR
FRPSDUDGD FRP R YDORU GH 5 PLOK}HV UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGH

(QWUHRVSULQFLSDLVLWHQVTXHFRPS}HPHVVDVUHFHLWDVQmRUHFRUUHQWHVWHPRV L DYHQGDGDORMDHP
1RYD ,RUTXH FRQFOXVmR GR SURFHVVR GH HQFHUUDPHQWR GD RSHUDomR LQWHUQDFLRQDO HP MDQHLUR GH
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  LL DUHDOL]DomRGHRSHUDo}HVGHED]DU YHQGDGHSURGXWRVDQWLJRV H LLL YHQGDGHH[FHVVR
GHPDWpULDSULPD

Receita Bruta das Franquias

5R\DOWLHV VREUH DV RSHUDo}HV UHDOL]DGDV SHOD UHGH IUDQTXHDGD WRWDOL]DUDP 5 PLOK}HV QR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5
PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

2DXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRUHVXOWDGRGHPHOKRUHVYHQGDVHPYLUWXGHGR
DXPHQWRGRQ~PHURGHORMDV DEHUWXUDVDRORQJRGH HGDPDWXUDomRGDVORMDVDEHUWDVHP
DQRVDQWHULRUHV

Receita Bruta de Eventos

&RUULGDV GH UXDV FLUFXLWR 5XQ 6HULHV  H H[SHULrQFLDV HVSRUWLYDV DXODV HVSHFLDLV HP JUXSRV 
WRWDOL]DUDP 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5
PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(VVHDXPHQWRUHIOHWHDHVWUDWpJLDGDHPSUHVDGHUHIRUoDURHFRVVLVWHPDGDPDUFDLPSDFWDQGRRV
FOLHQWHVQmRVRPHQWHFRPDYHQGDGHSURGXWRVPDVWDPEpPFRPH[SHULrQFLDVUHODFLRQDGDVDXP
HVWLORGHYLGDDWLYRHVDXGiYHO1HVWHVHQWLGRDXPHQWDPRVDQRVVDTXDQWLGDGHGHFRUULGDVGH
HPSDUDHPHDTXDQWLGDGHGHH[SHULrQFLDV DXODV GHHPSDUDHP

Receita Líquida de Vendas de Mercadorias e Serviços Prestados

$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGHPHUFDGRULDVYHQGLGDVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVWRWDOL]RX5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH
5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGDFRP5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(VWH DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOD PDLRU UHFHLWD GH YHQGDV QR YDUHMR H GH
PHUFDGRULDVSDUDIUDQTXHDGRVHPYLUWXGHGRDXPHQWRGRQ~PHURGHORMDVIUDQTXHDGDVQRSHUtRGR

Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados;

2 FXVWR GDV PHUFDGRULDV YHQGLGDV H GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV WRWDOL]RX5 PLOK}HV HP GH
GH]HPEURGHDFLPDGRV5PLOK}HVDSXUDGRVQRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU$
PDUJHPEUXWDHPIRLGHSSDFLPDGDPDUJHPGRH[HUFtFLRHPGHGH]HPEURGH
GH(VWHDXPHQWRRFRUUHXHPYLUWXGHGDPDLRUSDUWLFLSDomRGHQHJyFLRVFRPPDLRUHV
PDUJHQVFRPRSRUH[HPSORORMDVSUySULDV
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Lucro Bruto

2OXFUREUXWRWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGD FRP R YDORU GH 5 PLOK}HV UHIHUHQWH DR
H[HUFtFLR GH  (VVH DXPHQWR GHYHVH SULQFLSDOPHQWH DR DXPHQWR GDV YHQGDV H PHOKRULD GR
FXVWRGDPHUFDGRULDYHQGLGD&RPDH[SDQVmRGHORMDVIUDQTXHDGDVDOpPGRDXPHQWRGHYHQGDV
GHPHUFDGRULDVKiRDXPHQWRGDUHFHLWDGDVIUDQTXLDV UR\DOWLHV TXHSRVVXLXPDPDUJHPPHOKRU
VHFRPSDUDGDjVGHPDLVFDWHJRULDV
Despesas com Vendas

$V GHVSHVDV FRP YHQGDV WRWDOL]DUDP 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHGXomRGH5PLORXHPUHODomRDRV5PLOK}HVGRH[HUFtFLR
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(VVDUHGXomRSRGHVHUH[SOLFDGDSULQFLSDOPHQWHSHODVPHQRUHVGHVSHVDVGHRFXSDomRHPIXQomR
GHUHQHJRFLDo}HVVREUHJUDQGHSDUWHGRVQRVVRVFRQWUDWRVGHORFDomR

Despesas Operacionais Administrativas e Gerais

$VGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
HPUHODomRDRV5PLOK}HVGRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHHPUD]mRGH L DXPHQWRGDVFRQWUDWDo}HVGH
VHUYLoRV SURILVVLRQDLV Mi TXH QR  VHPHVWUH GH  R *UXSR 7UDFN  )LHOG GHX LQtFLR DR
DSULPRUDPHQWR GH VXD HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO FRP D FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV HVSHFLDLV GH
FRQVXOWRULDV H HVSHFLDOLVWDV H LL  GHVSHVDV GH SHVVRDO FRP D DGHTXDomR GR TXDGUR LQWHUQR GH
FRODERUDGRUHVDOLQKDQGRVHjVQRYDVGHPDQGDVGR*UXSR7UDFN )LHOG

Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas

$VRXWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOLTXLGDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOKmRRX
TXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH

(VWD UHGXomR SRGH VHU H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHOR L  UHJLVWUR GH 5  PLOK}HV HP  GH
SHUGDVGHFUpGLWRVSRUFRQWDGDEDL[DGHLQYHVWLPHQWRQRH[WHULRU LPSDLUPHQWUHJLVWUDGRHPIXQomR
GD SUHYLVmR GH HQFHUUDPHQWR GD ORMD ORFDOL]DGD HP 1<  IHFKDPHQWR HP MDQHLUR GH   H LL 
UHGXomR GH 5  PLOKmR HP SURYLV}HV SDUD FRQWLQJrQFLDV WUDEDOKLVWDV FtYHLV H WULEXWiULDV QR
H[HUFtFLRGH2VGRLVHIHLWRVSRVLWLYRVSDUDRUHVXOWDGRGHIRUDPUHGX]LGRVSDUFLDOPHQWH
SHORDXPHQWRHP5PLOK}HVGHSURYLVmRFRPSOHPHQWDUSDUDHVWRTXHVREVROHWRVHPYLUWXGHGD
QmRUHDOL]DomRGHED]DUHVHPHQRYRVGLUHFLRQDPHQWRVVHQGRUHDOL]DGRV
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Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

2 OXFUR RSHUDFLRQDO DQWHV GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHODPHOKRUDQDPDUJHP
EUXWD GR *UXSR 7UDFN  )LHOG H SHOD UHGXomR GH RXWUDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV PHVPR TXH
SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSHORDXPHQWRGDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV

Resultado Financeiro 

2UHVXOWDGRILQDQFHLURWRWDOL]RXXPDUHFHLWDGH5PLOKmRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDPHOKRUDGH5PLOKmRRXDXPHQWRGHTXDQGR
FRPSDUDGD D XPD GHVSHVD 5 PLOKmR UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGH

2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR UHSUHVHQWRX  H  GD UHFHLWD OtTXLGD GRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
ILQGRVHPHUHVSHFWLYDPHQWH$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVWRWDOL]DUDP5PLOKmRHPGH
GH]HPEURGHH5PLOKmRQRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU-iDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV
UHJLVWUDUDP5PLOKmRHPGHGH]HPEURGHH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGRDQR
DQWHULRU

$PHOKRUDpDWULEXtGDjHILFLrQFLDQDJHVWmRGRVUHFXUVRVILQDQFHLURVHUHVXOWDGRVHFRQ{PLFRVGR
*UXSR7UDFN )LHOG

Receitas financeiras
$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVUHJLVWUDUDP5PLOKmRHPGHGH]HPEURGHH5PLOKmRQR
PHVPR SHUtRGR GR DQR DQWHULRU VHQGR WDO DXPHQWR DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR DXPHQWR GH
UHQGLPHQWRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
Despesas financeiras

$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVWRWDOL]DUDP5PLOKmRHPGHGH]HPEURGHH5PLOK}HVQR
PHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRUVHQGRWDOUHGXomRDWULEXtGDSULQFLSDOPHQWHDPXOWDVUHIHUHQWHVDR
FDQFHODPHQWRGRVFRQWUDWRVGHORMDVQRV(VWDGRV8QLGRVQRYDORUGH5PLOKmRSDJDVHP

Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social

7RWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR FRP R YDORU GH 5  PLOK}HV
UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWH D HIHLWRV DQWHULRUPHQWH GHVWDFDGRV FRPR DXPHQWR GR SDWDPDU GH YHQGDV
PHOKRULDGDPDUJHPEUXWDHPHOKRUUHVXOWDGRILQDQFHLUR
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Imposto de renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos

7RWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLORXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWH
DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWD UHGXomR SRGH VHU H[SOLFDGD
SULQFLSDOPHQWHSHODYDULDomRGRVFUpGLWRVGLIHULGRVHP5PLOKmR$DOtTXRWDHIHWLYDHPIRL
GH

Lucro Líquido do Exercício;

7RWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR FRP RYDORUGH5PLOK}HV
UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWD YDULDomR SRGH VHU
H[SOLFDGD VXEVWDQFLDOPHQWH DRV HIHLWRV DQWHULRUPHQWH GHVWDFDGRV FRPR DXPHQWR GR UHVXOWDGR
DQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDODGLFLRQDGRDPHQRUSDJDPHQWRGHLPSRVWRGHUHQGD
HFRQWULEXLomRVRFLDO

%$/$1d23$75,021,$/&20%,1$'2


&203$5$d2'2%$/$1d23$75,021,$/&20%,1$'2(0'(-81+2'(((0
'(-81+2'(

(Em R$ mil)



$9



$+
YV

$9



$7,92
&,5&8/$17(




&DL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[D
&RQWDVDUHFHEHU





















&RQWDVDUHFHEHUSDUWHV
UHODFLRQDGDV
(VWRTXHV



















































,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HVSHVDVSDJDV
DQWHFLSDGDPHQWHHRXWURV
FUpGLWRV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
12&,5&8/$17(
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
&RQWDVDUHFHEHUSDUWHV
UHODFLRQDGDV
,PSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmR
FLUFXODQWH
727$/'2$7,92

















































































642



3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR



&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO



$9



$+

$9

YV

Em R$ mil)

&,5&8/$17(

)RUQHFHGRUHV











(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV









































SDJDU











$OXJXpLVDSDJDU











'LYLGHQGRVDSDJDU











2XWUDVREULJDo}HV





















3DUWHVUHODFLRQDGDV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVH
SUHYLGHQFLiULDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
$UUHQGDPHQWRVGLUHLWRGHXVRD

7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH



12&,5&8/$17(

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



















































$UUHQGDPHQWRVGLUHLWRGHXVRD
SDJDU
3URYLVmRSDUDULVFRVFtYHLV
WUDEDOKLVWDVHWULEXWiULRV
2XWUDVREULJDo}HV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH





3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

&DSLWDOVRFLDO
$o}HVHPWHVRXUDULD
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5HVHUYDSDUDSODQRGHRSomR
GHFRPSUDGHDo}HV











5HVHUYDGHOXFURV









































'LYLGHQGRVDGLVWULEXLU
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
3UHMXt]RV/XFURVDFXPXODGRV
3DWULP{QLROtTXLGRDWULEXtYHOD
SURSULHWiULRVGDFRQWURODGRUD









3DUWLFLSDo}HVQmRFRQWURODGRUDV















7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR











727$/'23$66,92(
3$75,0Ð1,2/Ë48,'2












$7,92

(PGHMXQKRGHR*UXSR7UDFN )LHOGDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGRDWLYRGHRX5
PLOK}HVHPUHODomRDGHMXQKRGHSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGH
 SDUD 5 PLOK}HV HP  GH MXQKR GH  SULQFLSDOPHQWH GHYLGR DR L  DXPHQWR GH
5PLOK}HVQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DSRUFRQWDHVSHFLDOPHQWHGRHPSUpVWLPRUHDOL]DGR
HPDEULOGHQRYDORUGH5PLOK}HV LL LPSRVWRVDUHFXSHUDUQRYDORUGH5PLOK}HV
GHYLGR SULQFLSDOPHQWH DR DXPHQWR GH 5  PLOK}HV HP 3,6 &2),16 KDELOLWDomR GH FUpGLWRV
H[WHPSRUkQHRV GH 3,6 &2),16 VREUH R ,&06 GH Do}HV HP WUkQVLWR MXOJDGR  FRPSHQVDGRV
SDUFLDOPHQWHSHODUHGXomRGRVHVWRTXHVQRYDORUGH5PLOK}HVHPGHFRUUrQFLDGDUHGXomRHP
5  PLOK}HV GH SURGXWRV DFDEDGRV FRPSHQVDGRV SDUFLDOPHQWH SHOD YDULDomR SRVLWLYD GDV
SHUGDVHP5PLOK}HV

(PGHMXQKRGHRDWLYRFLUFXODQWHGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX5
PLOK}HVHPUHODomRDGHMXQKRGHSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGH
SDUD5PLOK}HVHPGHMXQKRGHSULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGRDXPHQWRGH L FDL[DV
H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D HP 5  PLOK}HV HVWH HIHLWR GHYHVH HP HVSHFLDO SHOD WRPDGD GH
HPSUpVWLPRVQRYDORUGH5PLOK}HV  LL LPSRVWRVDUHFXSHUDUQDRUGHPGH5PLOK}HV
SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SHOD UHGXomR GRV HVWRTXHV GH 5  PLOK}HV HP GHFRUUrQFLD
HVSHFLDOPHQWHGDUHGXomRHP5PLOK}HVGHSURGXWRVDFDEDGRVFRPSHQVDGRVSDUFLDOPHQWH
SHODYDULDomRSRVLWLYDGDVSHUGDVHP5PLOK}HV
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Ativo não circulante

(PGHMXQKRGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGHSDUD5PLOK}HVHPGH
MXQKR GH  SULQFLSDOPHQWH HP GHFRUUrQFLD GR DXPHQWR GH 5 PLOK}HV GH LPSRVWRV D
UHFXSHUDU REVHUYDGRV SULQFLSDOPHQWH HP GHFRUUrQFLD GH 3,6 &2),16 KDELOLWDomR GH FUpGLWRV
H[WHPSRUkQHRV GH 3,6 &2),16 VREUH R ,&06 GH Do}HV HP WUkQVLWR MXOJDGR  FRPSHQVDGRV
SDUFLDOPHQWHSHODUHGXomRHP5PLOK}HVGRLPRELOL]DGRHPYLUWXGHGHPHOKRUHVLQYHVWLPHQWRV
QRDQRGHSRUFRQWDGDSDQGHPLDGR&29,'

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
(P  GH MXQKR GH  R *UXSR 7UDFN  )LHOG DSUHVHQWRX XP DXPHQWR GR WRWDO GR SDVVLYR H
SDWULP{QLROtTXLGRGHRX5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGH
 SDUD 5  PLOK}HV HP  GH MXQKR GH  SULQFLSDOPHQWH GHYLGR DR DXPHQWR GH
GLYLGHQGRVDSDJDUHPHP5PLOK}HVHPYLUWXGHGDGLVWULEXLomRGHOXFURVDFXPXODGRV
LL HPSUpVWLPRVGHILQDQFLDPHQWRVGH5PLOK}HVGHYLGRjFRQWUDWDomRGDQRYDOLQKDGHFUpGLWR
MXQWRDR,WD~DGTXLULGRQRSHUtRGRGDSDQGHPLDGD&29,'DILPGHJDUDQWLUPDLRUHVWDELOLGDGH
ILQDQFHLUD H OLTXLGH] GH FDL[D GD &RPSDQKLD H LLL  UHFRQKHFLPHQWR GR HIHLWR GR DUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLO±,)56GH5PLOK}HV

Passivo circulante

(PGHMXQKRGHRSDVVLYRFLUFXODQWHGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGHSDUD5PLOK}HVHPGH
MXQKRGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGH L GLYLGHQGRVDSDJDUTXHWRWDOL]RX
5PLOK}HVHPGHMXQKRGHHPYLUWXGHGDGLVWULEXLomRGHOXFURVDFXPXODGRVHVWDQGR
DORFDGRVQRSDVVLYRFLUFXODQWHGDGRTXHDLQWHQomRGD&RPSDQKLDHDGHUHDOL]DUHVVHSDJDPHQWR
QR FXUWR SUD]R PHGLDQWH R UHFHELPHQWR GRV UHFXUVRV GD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV LL 
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHP5PLOK}HVHPGHFRUUrQFLDGRHPSUpVWLPRDVVXPLGRMXQWR
DR ,WD~ QR WRWDO GH 5  PLOK}HV VHQGR TXH RV 5  PLOK}HV HVWmR UHFRQKHFLGRV QR FXUWR
SUD]RVHQGRHVVHVHIHLWRVSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSHORV5PLOK}HVGRUHFRQKHFLPHQWRGR
HIHLWRGRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO±,)56

Passivo não circulante
(PGHMXQKRGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGHSDUD5PLOK}HVHPGH
MXQKRGHSULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGRUHFRQKHFLPHQWRGRHIHLWRGRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO±
,)56HP5PLOK}HVHSHORDXPHQWRHP5PLOK}HVHPHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
GHYLGR j WRPDGD GH HPSUpVWLPRV HP DEULO GH 5  PLOK}HV VHQGR TXH 5  PLOK}HV VmR
UHIHUHQWHVjVSDUFHODVGHORQJRSUD]R
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2VVDOGRVHDPRYLPHQWDomRGRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRQRSHUtRGRVmR



&RPELQDGR

HP5PLO 



2VVDOGRVHDPRYLPHQWDomRGRVSDVVLYRVGHGLUHLWRGHXVRQRSHUtRGRVmR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH



$GLo}HV



(QFDUJRVILQDQFHLURVDSURSULDGRV



3DJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRHHQFDUJRVILQDQFHLURV



6DOGRHPGHMXQKRGH

3DVVLYRFLUFXODQWH





3DVVLYRQmRFLUFXODQWH



7RWDO




2FURQRJUDPDGHSDJDPHQWRVGRVVDOGRVGHDUUHQGDPHQWRVHVWiGHPRQVWUDGRDVHJXLU


 HP5PLO 

&RPELQDGR

























HPGLDQWH



7RWDO




Patrimônio Líquido

(PGHMXQKRGHRSDWULP{QLROtTXLGRGR*UXSR7UDFN )LHOGUHGX]LXRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGHSDUD5PLOK}HVHPGH
MXQKRGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGDUHVHUYDGHOXFURV5PLOK}HV
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&203$5$d2 '2 %$/$1d2 3$75,021,$/ &20%,1$'2 (175( 2 (;(5&Ë&,2 62&,$/
(1&(55$'2(0'('(=(0%52'((2(;(5&Ë&,262&,$/(1&(55$'26(0
'('(=(0%52'(



(Em R$ mil)

$9



$9

$+
YV









$7,92
&,5&8/$17(



&DL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
(VWRTXHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HVSHVDVSDJDV
DQWHFLSDGDPHQWHHRXWURV
FUpGLWRV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
































































12&,5&8/$17(



'HSyVLWRVMXGLFLDLV
&RQWDVDUHFHEHUSDUWHV
UHODFLRQDGDV
,PSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmR
FLUFXODQWH

















































































727$/'2$7,92




PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO



$9





Em R$ mil)

$+
YV

$9








&,5&8/$17(
)RUQHFHGRUHV









(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV











3DUWHVUHODFLRQDGDV











2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVH
SUHYLGHQFLiULDV











2EULJDo}HVWULEXWiULDV





















$UUHQGDPHQWRVGLUHLWRGH
XVRDSDJDU
$OXJXpLVDSDJDU
'LYLGHQGRVDSDJDU
2XWUDVREULJDo}HV
7RWDOGRSDVVLYR
FLUFXODQWH
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PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO



$9



12&,5&8/$17(



$UUHQGDPHQWRVGLUHLWRGH
XVRDSDJDU
3URYLVmRSDUDULVFRV
FtYHLVWUDEDOKLVWDVH
WULEXWiULRV
2XWUDVREULJDo}HV
7RWDOGRSDVVLYRQmR
FLUFXODQWH
3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

$+
YV

$9














































&DSLWDOVRFLDO





















5HVHUYDSDUDSODQRGH
RSomRGHFRPSUDGH
Do}HV











5HVHUYDGHOXFURV





























































$o}HVHPWHVRXUDULD

'LYLGHQGRVDGLVWULEXLU
2XWURVUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHV
3DWULP{QLROtTXLGR
DWULEXtYHODSURSULHWiULRV
GDFRQWURODGRUD
3DUWLFLSDo}HVQmR
FRQWURODGRUDV
7RWDOGRSDWULP{QLR
OtTXLGR


727$/'23$66,92(
3$75,0Ð1,2/Ë48,'2














$7,92

(PGHGH]HPEURGHR*UXSR7UDFN )LHOGDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGRDWLYRGHRX
5PLOK}HVHPUHODomRDGHGH]HPEURGHSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGH
GH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGHYLGRDRDXPHQWRGH L 
LPRELOL]DGR HP 5  PLOK}HV LPSDFWDGR QD PDLRU SDUWH SHOR UHFRQKHFLPHQWR GR HIHLWR GR
DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO ± ,)56  LL  LPSRVWRV D UHFXSHUDU GH 5  PLOK}HV GHYLGR
SULQFLSDOPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRGR3,6&2),16 KDELOLWDomRGHFUpGLWRVH[WHPSRUkQHRVGH3,6
&2),16VREUHR,&06GHDo}HVHPWUkQVLWRMXOJDGR FRPYDULDomRGH5PLOK}HVTXHSDVVRX
GH5PLOHPSDUD5PLOK}HVHPH LLL FDL[DVHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHP5
 PLOK}HV GHYLGR SULQFLSDOPHQWH DR DXPHQWR HP 5  PLOK}HV HP DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV
SDVVDQGRGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHPHDXPHQWRGH5PLOK}HV
HPEDQFRVFRQWDPRYLPHQWRSDVVDQGRGH5PLOSDUD5PLOK}HV

Ativo circulante

(PGHGH]HPEURGHRDWLYRFLUFXODQWHGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX5
PLOK}HVHPUHODomRDGHGH]HPEURGHSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGRDXPHQWR
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GH L  FDL[DV H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D HP 5  PLOK}HV GHYLGR DR DXPHQWR GH DSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDV HP 5  PLOK}HV H LL  LPSRVWRV D UHFXSHUDU QD RUGHP GH 5  PLOK}HV GHYLGR
HVSHFLDOPHQWH DR UHFRQKHFLPHQWR GH 3,6 &2),16 FRP SUHYLVmR GH UHDOL]DomR QR FXUWR SUD]R
KDELOLWDomRGHFUpGLWRVH[WHPSRUkQHRVGH3,6&2),16VREUHR,&06GHDo}HVHPWUkQVLWRMXOJDGR 

Ativo não circulante

(PGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX
5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HV
HPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGH L 5PLOK}HVGH
LPRELOL]DGRHPIXQomRGRUHFRQKHFLPHQWRGRHIHLWRGRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO±,)56H LL 5
PLOK}HVGHLPSRVWRVDUHFXSHUDUGHYLGRHVSHFLDOPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRGH3,6&2),16
FRPSUHYLVmRGHUHDOL]DomRQRFXUWRSUD]R KDELOLWDomRGHFUpGLWRVH[WHPSRUkQHRVGH3,6&2),16
VREUHR,&06GHDo}HVHPWUkQVLWRMXOJDGR 

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
(PGHGH]HPEURGHR*UXSR7UDFN )LHOGDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGRSDVVLYRHSDWULP{QLR
OtTXLGRGHRX5PLOK}HVHPUHODomRDGHGH]HPEURGHSDVVDQGRGH5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
SULQFLSDOPHQWH GHYLGR DR DXPHQWR GH L  GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV GH 5  PLOK}HV FRP
SUHYLVmRGHSDJDPHQWRHP HPYLUWXGHGDGLVWULEXLomRGHOXFURVDFXPXODGRVHVWDQGRDORFDGRV
QRSDVVLYRFLUFXODQWHGDGRTXHHVWHVYDORUHVVHUmRSDJRVFRPDXWLOL]DomRGRVUHFXUVRVSURYHQLHQWHV
GDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVSUHYLVWDSDUDVHUUHDOL]DGDQRFXUWRSUD]R H LL UHFRQKHFLPHQWR
GRHIHLWRGRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO±,)56HPYLUWXGHGDREULJDWRULHGDGHGHVXDDGRomRHP
TXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLOK}HV

Passivo circulante

(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRFLUFXODQWHGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HV
HPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGHGLYLGHQGRVDSDJDUTXHWRWDOL]DUDP
5PLOK}HV
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Passivo não circulante
(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX
5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HV
HP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH HP IXQomR GR UHFRQKHFLPHQWR GR HIHLWR GR
DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO ± ,)56  HP YLUWXGH GD REULJDWRULHGDGH GH VXD DGRomR HP  TXH
UHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLOK}HV


HP5PLO 
6DOGRHPGHMDQHLURGH
$GLo}HV
(QFDUJRVILQDQFHLURVDSURSULDGRV
3DJDPHQWRGHDOXJXpLV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH

3DVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDO

&RPELQDGR




 






2FURQRJUDPDGHSDJDPHQWRVGRVVDOGRVGHDUUHQGDPHQWRVHVWiGHPRQVWUDGRDVHJXLU


 HP5PLO 


&RPELQDGR


$WpDQR



'HDDQRV



'HDDQRV



'HDDQRV



$FLPDGHDQRV



7RWDO




Patrimônio Líquido

(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRGR*UXSR7UDFN )LHOGUHGX]LXRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGDUHVHUYDGHOXFURV5PLOK}HV
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&203$5$d2 '2 %$/$1d2 3$75,021,$/ &20%,1$'2 (175( 2 (;(5&Ë&,2 62&,$/
(1&(55$'2(0'('(=(0%52'((2(;(5&Ë&,262&,$/(1&(55$'26(0
'('(=(0%52'(

(Em R$ mil)
$7,92
&,5&8/$17(



$9













&DL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU



























































































































&RQWDVDUHFHEHU
SDUWHVUHODFLRQDGDV
(VWRTXHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HVSHVDVSDJDV
DQWHFLSDGDPHQWHH
RXWURVFUpGLWRV
7RWDOGRDWLYR
FLUFXODQWH
12&,5&8/$17(

$+
YV

$9



'HSyVLWRVMXGLFLDLV
&RQWDVDUHFHEHU
SDUWHVUHODFLRQDGDV
,PSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmR
FLUFXODQWH
727$/'2$7,92
























PASSIVO E
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO



$9



Em R$ mil)





$+
YV

$9





&,5&8/$17(



)RUQHFHGRUHV



























































































(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
2EULJDo}HV
WUDEDOKLVWDVH
SUHYLGHQFLiULDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
$OXJXpLVDSDJDU
'LYLGHQGRVDSDJDU
2XWUDVREULJDo}HV
7RWDOGRSDVVLYR
FLUFXODQWH

12&,5&8/$17(
3URYLVmRSDUDULVFRV
FtYHLVWUDEDOKLVWDVH
WULEXWiULRV
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2XWUDVREULJDo}HV
7RWDOGRSDVVLYRQmR
FLUFXODQWH
3$75,0Ð1,2
/Ë48,'2
&DSLWDOVRFLDO



























$o}HVHPWHVRXUDULD
5HVHUYDSDUDSODQRGH
RSomRGHFRPSUDGH
Do}HV
5HVHUYDGHOXFURV
'LYLGHQGRVDGLVWULEXLU
2XWURVUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHV
3DWULP{QLROtTXLGR
DWULEXtYHOD
SURSULHWiULRVGD
FRQWURODGRUD
3DUWLFLSDo}HVQmR
FRQWURODGRUDV
7RWDOGRSDWULP{QLR
OtTXLGR


727$/'23$66,92
(3$75,0Ð1,2
/Ë48,'2


















































































































$7,92

(PGHGH]HPEURGHR*UXSR7UDFN )LHOGDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGRDWLYRGHRX
5PLOK}HVHPUHODomRDGHGH]HPEURGHSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGH
GH]HPEUR GH  SDUD 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  GHYLGR DR DXPHQWR GH
L FDL[DVHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHP5PLOK}HVGHYLGRDRDXPHQWRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
QRYDORUGH5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP
H LL HVWRTXHVQRYDORUGH5PLOK}HVGHYLGRDRDXPHQWRHP5GRVLWHQVGHSURFHVVRGH
SURGXomRFRPSHQVDGRVSDUFLDOPHQWHSHODUHGXomRGHSURYLVmRGHSHUGDVHP5PLOK}HV

Ativo circulante

(PGHGH]HPEURGHRDWLYRFLUFXODQWHGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHGHYLGRDRDXPHQWRGH L FDL[DVHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHFRQWDVDUHFHEHU
HP 5  PLOK}HV GHYLGR DR DXPHQWR GH DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV HP 5  PLOK}HV H
LL HVWRTXHVHP5PLOK}HVGHYLGRDRDXPHQWRHP5PLOK}HVGRVLWHQVGHSURFHVVRGH
SURGXomRFRPSHQVDGRVSDUFLDOPHQWHSHODUHGXomRGHSURYLVmRGHSHUGDVHP5PLOK}HV
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Ativo não circulante

(PGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHP
IXQomR GH JDUDQWLDV UHDOL]DGDV DFHUFD GD DomR GLVFXWLGD TXHVWLRQDQGR D LQFLGrQFLD GH ,66 QD
FREUDQoDGHroyaltiesHPXPDGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDDYDULDomRVHPRVWUDUHOHYDQWHSRU
FRQWDGRFUHVFLPHQWRQDVYHQGDVGDVIUDQTXLDV LL LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
QR YDORU GH 5  PLOKmR HP YLUWXGH GH PHOKRUHV UHVXOWDGRV DSXUDGRV SHOD &RPSDQKLD H LLL 
LPRELOL]DGRQRYDORUGH5PLOGHYLGRDUHIRUPDVJHUDLVGHORMDVHQHJRFLDomRGHSRQWRFRPHUFLDO
GDORMD5LR'HVLJQ

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

(PGHGH]HPEURGHR*UXSR7UDFN )LHOGDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGRSDVVLYRHSDWULP{QLR
OtTXLGRGHRX5PLOK}HVHPUHODomRDGHGH]HPEURGHSDVVDQGRGH5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
SULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGRDXPHQWRGH L UHVHUYDVGHOXFURVGH5PLOK}HVHPYLUWXGHGH
PHOKRUHVUHVXOWDGRVDSXUDGRVSHOR*UXSR7UDFN )LHOGHQmRGLVWULEXtGRVH LL SURYLV}HVSDUDULVFRV
FtYHLVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULRVQDRUGHPGH5PLOK}HVGHYLGRDRDXPHQWRGRULVFRDYDOLDGR
SHORVDGYRJDGRV*UXSR7UDFN )LHOGHPYLUWXGHGDVDo}HVYLJHQWHVjpSRFD

Passivo circulante

(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRFLUFXODQWHGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGH
GH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGH L RXWUDVREULJDo}HVQDRUGHP
GH 5  PLOK}HV GHYLGR DR H[SUHVVLYR Q~PHUR GH FRQWUDWDomR GH FRQVXOWRULDV DOLQKDGDV DR
PRYLPHQWRHVWUDWpJLFRGHFUHVFLPHQWRGR*UXSR7UDFN )LHOG LL IRUQHFHGRUHVQRYDORUGH5
PLOKmRHPGHFRUUrQFLDGHPDLRUYROXPHGHFRPSUDVEDVHDGRHPHVWLPDWLYDVGHFUHVFLPHQWRGH
YHQGDVIXWXUDVH LLL 5PLOKmRUHIHUHQWHVjREULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDVGHYLGRDR
DXPHQWRGRULVFRGHFXUWRSUD]RDYDOLDGRSHORVDGYRJDGRVGR*UXSR7UDFN )LHOGHPYLUWXGHGDV
Do}HVYLJHQWHVjpSRFD

Passivo não circulante

(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX
5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HV
HP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH HP GHFRUUrQFLD GH SURYLV}HV SDUD ULVFRV FtYHLV
WUDEDOKLVWDVHWULEXWiULRVQDRUGHPGH5PLOK}HVGHYLGRDRDXPHQWRGRULVFRGHORQJRSUD]R
DYDOLDGRSHORVDGYRJDGRVGR*UXSR7UDFN )LHOGHPYLUWXGHGDVDo}HVYLJHQWHVjpSRFD
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Patrimônio Líquido

(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRGR*UXSR7UDFN )LHOGDXPHQWRXRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGDUHVHUYDGHOXFURVQDRUGHP
GH5PLOK}HVHPYLUWXGHGHPHOKRUHVUHVXOWDGRVDSXUDGRVSHOR*UXSR7UDFN )LHOGHQmR
GLVWULEXtGRV

'(021675$d®(6'2)/8;2'(&$,;$

3(5Ë2'2'(6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(&203$5$'2$23(5Ë2'2'(
6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(






$+  

(em R$ milhares, exceto %)
)/8;2'(&$,;$'$6
$7,9,'$'(623(5$&,21$,6
/XFUR SUHMXt]R OtTXLGRGRSHUtRGR
$MXVWHVSDUDUHFRQFLOLDUROXFUR
SUHMXt]R OtTXLGRGRH[HUFtFLRFRPR
FDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
$WXDOL]DomRPRQHWiULDGHGHSyVLWRV
MXGLFLDLV
$WXDOL]DomRPRQHWiULDGHSURYLVmR
GHFRQWLQJrQFLDV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOFRUUHQWHVHGLIHULGRV
&RQVWLWXLomR 5HYHUVmRGHSHUGD
SURMHWDGDGHHVWRTXH
3URYLVmR UHYHUVmR SDUDULVFRV
FtYHLVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULRV
3HUGDVGHFUpGLWR





















































































3HUGDGHFUpGLWRHVSHUDGD
%DL[DGHDWLYRLPRELOL]DGRH
LQWDQJtYHO
9DORUGRLQYHVWLPHQWREDL[DGRSRU
FLVmR
-XURVVHPSUpVWLPRV
-XURVVDUUHQGDPHQWR±GLUHLWRGH
XVR
$WXDOL]DomRPRQHWiULDGHLPSRVWRVD
UHFXSHUDU

9DULDomRQRVDWLYRVHSDVVLYRV
RSHUDFLRQDLV
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$+  

(em R$ milhares, exceto %)
&RQWDVDUHFHEHU

























'HSyVLWRVMXGLFLDLV







2XWURVFUpGLWRV













3DUWHVUHODFLRQDGDV
(VWRTXHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU

)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVH
SUHYLGHQFLiULDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV













&RQWDVDSDJDU







&RQWDVDSDJDUSDUWHVUHODFLRQDGDV







2XWUDVREULJDo}HV





























































&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV







$PRUWL]DomRGHHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV













&DL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOSDJRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

)/8;2'(&$,;$'$6
$7,9,'$'(6'(,19(67,0(172
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR
$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO
$TXLVLomRGHFRQWURODGD
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDV
DWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

)/8;2'(&$,;$'$6
$7,9,'$'(6'(),1$1&,$0(172
$XPHQWRGHFDSLWDO
'LYLGHQGRVSDJRV

$UUHQGDPHQWRVGLUHLWRGHXVRSDJR
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$+  

(em R$ milhares, exceto %)
&DL[DOtTXLGRJHUDGR DSOLFDGR 
QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
































9$5,$d2&$0%,$/62%5(
&$,;$((48,9$/(17(6'(
&$,;$'(&21752/$'$12
(;7(5,25

$80(172'(&$,;$(
(48,9$/(17(6'(&$,;$

6DOGRLQLFLDOGHFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[D
6DOGRILQDOGHFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[D


Fluxo de Caixa das atividades operacionais

2FDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVDSUHVHQWRXXPDUHGXomRGHRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGHXPFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGHSDUDXPFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGHYDULDomRQHJDWLYDGH L 
5PLOK}HVQROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRGHFRUUHQWHGRSUHMXt]RREVHUYDGRQRH[HUFtFLRGH
GHMXQKRGHQRYDORUGH5PLOKmRHPFRPSDUDomRDROXFURGH5PLOK}HVREVHUYDGR
QRPHVPRSHUtRGRQRDQRDQWHULRUWUDGX]LGRFRQVLGHUDYHOPHQWHGHYLGRjSDQGHPLDGR&29,'
LL LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHP5PLOK}HVGHFRUUHQWHGRDXPHQWRGRSDJDPHQWR
GHVWHVWULEXWRVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGHSDUD5PLOK}HVHPGH
MXQKRGHHVSHFLDOPHQWHHPIXQomRGDH[SUHVVLYDDUUHFDGDomRUHDOL]DGDHPMDQHLURGH
EDVHDGD QR UHFRQKHFLPHQWR GRV GLUHLWRV GRV FUpGLWRV GDV Do}HV HP WUkQVLWR MXOJDGR GH 3,6 H
&2),16VREUHR,&06 LLL GH5PLOK}HVGHIRUQHFHGRUHVGHYLGRDRFDQFHODPHQWRGHSHGLGRV
GHFRPSUDV GDTXHOHVIRUQHFHGRUHVTXHSRVVLELOLWDUDPHVWHVFDQFHODPHQWRVSHUDQWHSDUFHULDVGH
ORQJRSUD]R HSURUURJDo}HVGHSDJDPHQWRVSRUFRQWDGHPRYLPHQWRVHVWUDWpJLFRV GH JHVWmRGR
*UXSR7UDFN )LHOGDOLQKDGRVjSUHVHUYDomRGHOLTXLGH]QRSHUtRGRGDSDQGHPLDGR&29,' LY 
FRPSHQVDGDVSDUFLDOPHQWHSHODYDULDomRSRVLWLYDGHHVWRTXHVHP5PLOK}HVRFDVLRQDGDSHOD
TXHGDVREVHUYDGDVQDVYHQGDVHSRUWDQWRPHQRUGHVHPSHQKRQRJLURGHPHUFDGRULDVGXUDQWHR
SHUtRGRGDSDQGHPLDGD&29,'SDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGHSDUD5
PLOK}HV
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Fluxo de caixa das atividades de investimentos
2FDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVDSUHVHQWRXUHGXomRGHRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGHXPFDL[DOtTXLGRQHJDWLYRJHUDGRGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHSDUDXPFDL[DOtTXLGRQHJDWLYRJHUDGRGH5PLOKmRQR
PHVPRSHUtRGRGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGDUHGXomRGHDTXLVLomRGHLPRELOL]DGRQD
RUGHP GH 5  PLOK}HV H UHGXomR GH 5 PLOKmR QD DTXLVLomR GH LQWDQJtYHLV FRPSRVWDV
SULQFLSDOPHQWHSRUDTXLVLo}HVGHVRIWZDUHVHSRQWRVFRPHUFLDLV$PEDVYDULDo}HVVmRH[SOLFDGDV
HPYLUWXGHGRVPRYLPHQWRVHVWUDWpJLFRVGHJHVWmRGR*UXSR7UDFN )LHOGDOLQKDGRVjSUHVHUYDomR
GHOLTXLGH]QRSHUtRGRGHSDQGHPLDGR&29,'

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
2FDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRVDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH
RX5PLOK}HVSDVVDQGRGHXPFDL[DOtTXLGRQHJDWLYRJHUDGRGH5PLOK}HVQRSHUtRGR
ILQGRHPGHMXQKRGHSDUDXPFDL[DOtTXLGRSRVLWLYRJHUDGRGH5PLOK}HVQRSHUtRGR
ILQGRHPGHMXQKRGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLD L GDFDSWDomRGHHPSUpVWLPRGH5
PLOK}HVH LL YDULDomRGRVGLYLGHQGRVSDJRVHP5PLOK}HVQRVSHUtRGRVFRPSDUDGRV

&203$5$d2 (175( 26 )/8;26 '( &$,;$ &20%,1$'26 3$5$ 26 (;(5&Ë&,26
62&,$,6(1&(55$'26(0'('(=(0%52'((







$+YV  

(em R$ milhares, exceto %)
)/8;2'(&$,;$'$6
$7,9,'$'(623(5$&,21$,6
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR



$MXVWHV SDUD UHFRQFLOLDU R OXFUR
OtTXLGR SUHMXt]R GRH[HUFtFLRFRPR
FDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
Imposto de renda e contribuição
social correntes e diferidos
Provisão (Reversão) para perdas de
estoque
Provisão

para

riscos

































































cíveis,

trabalhistas e tributários
Perdas esperadas de crédito
Resultado

de

equivalência

patrimonial
Baixa

de

ativo

imobilizado

e

intangível
Perda por desvalorização do ativo
imobilizado e intangível
Plano de opção de ações
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV






$+YV  

(em R$ milhares, exceto %)
Créditos

tributários

de

períodos

























Partes relacionadas







Estoques































previdenciárias







Obrigações tributárias







Arrendamentos a pagar





Contas a pagar





























































anteriores
Juros s/ arrendamento - direito de
uso
Atualização monetária de impostos a
recuperar

Variação

nos

ativos

e

passivos

operacionais:
Contas a receber

Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Fornecedores
Obrigações

trabalhistas

e

Contas a pagar - partes relacionadas
Parcelamento de tributos
Outras obrigações
Caixa

gerado

pelas



atividades

operacionais
Imposto de renda e contribuição
social pagos

&DL[D OtTXLGR JHUDGR
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV


SHODV

)/8;2'(&$,;$'$6
$7,9,'$'(6'(,19(67,0(1726
Aplicações financeiras
Venda de imobilizado
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Aquisição de controlada
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV






$+YV  

(em R$ milhares, exceto %)
Lucros recebidos de controladas



















































































Integralização de capital
Ações em tesouraria
Caixa

líquido

aplicado

nas

atividades de investimento




)/8;2'(&$,;$'$6
$7,9,'$'(6'(
),1$1&,$0(1726
Aumento de capital
Juros sobre o capital próprio pagos
Dividendos pagos
Captação

de

empréstimos

e

financiamentos
Captação de empréstimos - partes
relacionadas
Amortização

de

empréstimos

e

financiamentos
Arrendamentos

direito

de

uso

pagar
Amortização

de

empréstimos

-

partes relacionadas
Caixa

líquido

aplicado



a

nas

atividades de financiamento


9$5,$d2&$0%,$/62%5(
&$,;$((48,9$/(17(6'(
&$,;$'(&21752/$'$12
(;7(5,25
$80(172 5('8d2 '(&$,;$
((48,9$/(17(6'(&$,;$

6DOGRLQLFLDOGHFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[D
6DOGRILQDOGHFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[D
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

Fluxo de Caixa das atividades operacionais

2FDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGHRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGHXPFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHSDUDXPFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGH L YDULDomRSRVLWLYDGH
5PLOK}HVQROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRGHFRUUHQWHGRDXPHQWRGROXFUROtTXLGRTXHSDVVRX
GH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHPUHVXOWDQWHGDPHOKRULDQDSHUIRUPDQFH
GH UHVXOWDGRV GR *UXSR 7UDFN  )LHOG LL  GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR FRP YDULDomR GH 5 
PLOK}HV SDVVDQGR GH 5  PLOK}HV HP  SDUD 5  PLOK}HV HP  SULQFLSDOPHQWH
LPSDFWDGRSHORHIHLWRGRDUUHQGDPHQWR LLL FRPSHQVDGDVSDUFLDOPHQWHSHODYDULDomRQHJDWLYDGH
5PLOK}HVGHREULJDo}HVWULEXWiULDVTXHSDVVDUDPGH5PLOK}HVSDUD5PLOK}HV
EDVHDGDVHVVHQFLDOPHQWHQRUHFRQKHFLPHQWRGDH[SUHVVLYDLQFLGrQFLDGH,53-H&6//EDVHDGDQR
UHFRQKHFLPHQWRGRVGLUHLWRVGRVFUpGLWRVGDVDo}HVHPWUkQVLWRMXOJDGRGH3,6H&2),16VREUHR
,&06

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
2FDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVDSUHVHQWRXDXPHQWRGHRX5
 PLOKmRSDVVDQGR GHXP FDL[D OtTXLGR QHJDWLYRJHUDGR GH5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSDUDXPFDL[DOtTXLGRQHJDWLYRJHUDGRGH5PLOK}HVQR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWR
GHDTXLVLomRGHLPRELOL]DGRQDRUGHPGH5PLOKmRHUHGXomRGH5PLOKmRQDDTXLVLomRGH
LQWDQJtYHLVGHYLGRDRVQRYRVLQYHVWLPHQWRVDOLQKDGRVDRPRYLPHQWRHVWUDWpJLFRGHFUHVFLPHQWRGR
*UXSR7UDFN )LHOG

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
2FDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRVDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH
RX5PLOK}HVSDVVDQGRGHXPFDL[DOtTXLGRQHJDWLYRJHUDGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSDUDXPFDL[DOtTXLGRQHJDWLYRJHUDGRGH5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGH
GLYLGHQGRVSDJRVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

&203$5$d2 (175( 26 )/8;26 '( &$,;$ &20%,1$'26 3$5$ 26 (;(5&Ë&,26
62&,$,6(1&(55$'26(0'('(=(0%52'((






$+YV

(em R$ milhares, exceto %)
)/8;2'(&$,;$'$6
$7,9,'$'(623(5$&,21$,6
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
$MXVWHVSDUDUHFRQFLOLDUROXFUR
OtTXLGR SUHMXt]R GRH[HUFtFLRFRPR
FDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOFRUUHQWHVHGLIHULGRV
3URYLVmR 5HYHUVmR SDUDSHUGDVGH
HVWRTXH
3URYLVmRSDUDULVFRVFtYHLV
WUDEDOKLVWDVHWULEXWiULRV
3HUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWR
%DL[DGHDWLYRLPRELOL]DGRH
LQWDQJtYHO
3HUGDSRUGHVYDORUL]DomRGRDWLYR
LPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO



























































































3ODQRVGHRSomRGHDo}HV
&UpGLWRVWULEXWiULRV
-XURVVDUUHQGDPHQWRGLUHLWRGH
XVR
$WXDOL]DomRPRQHWiULDGHLPSRVWRVD
UHFXSHUDU

9DULDomRQRVDWLYRVHSDVVLYRV
RSHUDFLRQDLV
&RQWDVDUHFHEHU
3DUWHVUHODFLRQDGDV
(VWRTXHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU







'HSyVLWRVMXGLFLDLV







2XWURVFUpGLWRV





































)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVH
SUHYLGHQFLiULDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
&RQWDVDSDJDUSDUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVREULJDo}HV
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV






$+YV

(em R$ milhares, exceto %)
&DL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOSDJRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV






























































$PRUWL]DomRGHHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV







3DJDPHQWRGHDUUHQGDPHQWRV
GLUHLWRGHXVR







&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDV
DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR































)/8;2'(&$,;$'$6
$7,9,'$'(6'(,19(67,0(172
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR
$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO
,QWHJUDOL]DomRGHFDSLWDO
$o}HVHPWHVRXUDULD
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDV
DWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

)/8;2'(&$,;$'$6
$7,9,'$'(6'(),1$1&,$0(172
'LYLGHQGRVSDJRV
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV


9$5,$d2&$0%,$/62%5(
&$,;$((48,9$/(17(6'(
&$,;$'(&21752/$'$12
(;7(5,25

$80(172'(&$,;$(
(48,9$/(17(6'(&$,;$

Saldo inicial de caixa e equivalentes
de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes
de caixa
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

Fluxo de Caixa das atividades operacionais

2 FDL[D OtTXLGR SURYHQLHQWH GDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV DSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH  RX
5 PLOK}HV SDVVDQGR GH XP FDL[D OtTXLGR JHUDGR GH 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSDUDXPFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGH L YDULDomRSRVLWLYD
GH 5  PLOK}HV QR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR PHOKRUDQGR DVVLP R UHVXOWDGR TXH SDVVRX GH
5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP LL YDULDomRSRVLWLYDGH5PLOK}HV
QDVREULJDo}HVWULEXWiULDVFRPYDULDomRGDVREULJDo}HVGH5PLOK}HVSDUD5PLOK}HVHP
DPEDVYDULDo}HVGHYLGRDPHOKRUGHVHPSHQKRQRUHVXOWDGRGR*UXSR7UDFN )LHOGH LLL 
FRPSHQVDGDV SDUFLDOPHQWH SHOD YDULDomR QHJDWLYD GH 5  PLOK}HV HP FRQWDV D UHFHEHU H GH
5PLOKmRGHGHSyVLWRVMXGLFLDLVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP


Fluxo de caixa das atividades de investimentos
2FDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVDSUHVHQWRXDXPHQWRGHRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGHXPFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHSDUDXPFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGHDTXLVLomRGH
LPRELOL]DGRQDRUGHPGH5PLOK}HVHPYLUWXGHGRPDLRULQYHVWLPHQWRHPH[SDQVmRVHQGRHVWH
DOLQKDGRDRPRYLPHQWRHVWUDWpJLFRGHFUHVFLPHQWRGR*UXSR7UDFN )LHOG

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
2FDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRVDSUHVHQWRXDXPHQWRGHRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGHXPFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHSDUDXPFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGHGLYLGHQGRV
SDJRV QD RUGHP GH 5  PLOKmR H DPRUWL]DomR GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRVQDRUGHPGH
5PLOKmR
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5HVXOWDGR2SHUDFLRQDO()LQDQFHLUR

5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR

D
5HVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGRHPLVVRUHPHVSHFLDO

L
'HVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

$UHFHLWDGR*UXSR7UDFN )LHOGpFRPSRVWDGRVVHJXLQWHVFRPSRQHQWHV L 9DUHMR YHQGDVGLUHWDV
DR FRQVXPLGRU ILQDO HP ORMDV SUySULDV outlets H e-commerce  LL  YHQGD GH PHUFDGRULDV SDUD
IUDQTXLDV PHUFDGRULDV TXH VHUmR FRPHUFLDOL]DGDV SHOD UHGH IUDQTXHDGD  LLL  royalties royalties
VREUHDVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVSHODUHGHIUDQTXHDGD LY HYHQWRV FRUULGDVGHUXDV±&LUFXLWRRun
Series HH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDV±DXODVHVSHFLDLVHPJUXSRV H Y RXWURV YHQGDVQmRUHFRUUHQWHV 




5PLO 

5HFHLWD

EUXWDGH
PHUFDGRULD

V

5HFHLWD

EUXWDGH
YHQGDVGH

PHUFDGRULDV

5HFHLWD

EUXWDGH
YHQGDVQR

YDUHMR

5HFHLWD
EUXWD
GLYHUVDV
5HFHLWD
EUXWDGH
VHUYLoRV
5HFHLWD
EUXWDGDV
IUDQTXLDV
5HFHLWD
EUXWDGH
HYHQWRV

$9



 

 

$9


$+YV
 







$9






$9

$+ 
YV




$9



$+ 
YV

















  















 











































  

 















  

 



 

 

 
















LL
)DWRUHVTXHDIHWDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$&RPSDQKLDHVWiLQVHULGDQRVHJPHQWRYDUHMRGHPRGDHVSRUWLYRHVXDVRSHUDo}HVFRQVLVWHPWDQWR
QRGHVHQYROYLPHQWRGHSHoDVGHYHVWXiULRHDFHVVyULRVHVSRUWLYRVHYHQGDGHWDLVSURGXWRVTXDQWR
QDUHDOL]DomRGHH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDVYROWDGDVDRVHXS~EOLFRDOYR2VUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
GD&RPSDQKLDVmRDIHWDGRVSHORVVHJXLQWHVIDWRUHV

Preço das commodities
2FXVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRVFRUUHVSRQGHSULQFLSDOPHQWHDRFXVWRGDPDWpULDSULPDXWLOL]DGDHP
VXDIDEULFDomRWDLVFRPRSROLDPLGDSROLpVWHUHODVWDQR SURGX]LGDVDSDUWLUGRSHWUyOHR DYLDPHQWRV
H VHUYLoRV GH FRQIHFomR FRQWUDWDGRV FRP WHUFHLURV 3RU VH WUDWDU GH XPD commodity R SUHoR GR
SHWUyOHRYDULDGHDFRUGRFRPFRQGLo}HVGHPHUFDGREHPFRPRDIOXWXDomRGDWD[DGRFkPELRHGR
GyODU $ GHSUHFLDomR GR UHDO HP UHODomR j PRHGD QRUWHDPHULFDQD SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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5HVXOWDGR2SHUDFLRQDO()LQDQFHLUR

Crescimento real do PIB e poder de compra dos consumidores
$LQG~VWULDGHYDUHMRpVHQVtYHOjVYDULDo}HVQRSRGHUGHFRPSUDGRVFRQVXPLGRUHV,QGLFDGRUHV
FRPR R 3,% TXH QRV DQRV GH   H  DSUHVHQWRX YDULDomR GH   H 
UHVSHFWLYDPHQWH H D WD[D PpGLD DQXDO GH GHVHPSUHJR TXH QRV DQRV GH   H 
DSUHVHQWRXVH HP   H  UHVSHFWLYDPHQWH UHIOHWHP XPD SHUVSHFWLYD HFRQ{PLFD
GHVDILDGRUDQRSDtVHTXHSRGHJHUDUSRVVtYHLVRVFLODo}HVGHGHPDQGDQRSDtV

Inflação
3RGHPRVSHUFHEHURVHXLPSDFWRSULQFLSDOPHQWHHPQRVVDVGHVSHVDVFRPRVDOiULRVFRQWUDWRVGH
DOXJXpLV H PDWpULDV GH FRQVXPR TXH HP VXD PDLRULD VmR UHDMXVWDGRV DQXDOPHQWH FRP tQGLFHV
DWUHODGRV DR ,3&$ RX ,*30 $ LQIODomR ,3&$  DSUHVHQWRX YDULDomR GH   H  QRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH

Comportamento de compra do consumidor
$&RPSDQKLDFRQVWDQWHPHQWHDYDOLDTXDLVVmRDVGHPDQGDVGHVHXVFOLHQWHVHTXDLVWHQGrQFLDV
SRGHP UHIOHWLU HP SRVVtYHLV PXGDQoDV GH FRPSRUWDPHQWR GH FRPSUD 5HDOL]DPRV SHVTXLVDV GH
WHQGrQFLDVLQRYDo}HVHVDWLVIDomRFRPQRVVRVFRQVXPLGRUHVHSRWHQFLDLVFRQVXPLGRUHVWDPEpP
SDUDHQWHQGHURQGHSRGHPRVPHOKRUDUQRVVDRIHUWDGHSURGXWRVHRVHUYLoRTXHSUHVWDPRVSDUD
FRQWLQXDUHQWUHJDQGRHPH[FHOrQFLDDH[SHULrQFLDGHFRPSUD

Sazonalidade
$OJXPDV OLQKDV GH SURGXWR GD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWDV j VD]RQDOLGDGH FRP WULPHVWUHV EHP
GLVWLQWRVSULQFLSDOPHQWHRTXDUWRWULPHVWUHGRDQRGHYLGRjVGDWDVFRPHPRUDWLYDVHBlack Friday.
2XWURIDWRUTXHLQIOXHQFLDDVD]RQDOLGDGHVmRDVWURFDVGHFROHo}HVGHMDQHLURHMXOKR'HVWDIRUPD
RVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVYDULDPGHDFRUGRFRPRWULPHVWUHGHSHQGHQGRGRYROXPHGHYHQGDV
QRSHUtRGRLQFOXLQGRRVSHUtRGRVGHSURPRomRDSyVWURFDGHFROHomR

Clima
2YDUHMRGHPRGDpVXVFHWtYHOjVFRQGLo}HVFOLPiWLFDVHVSHFLDOPHQWHGXUDQWHRVPHVHVGHLQYHUQR
3RUH[HPSORGXUDQWHHVWDHVWDomRSHUtRGRVSURORQJDGRVGHWHPSHUDWXUDVPDLVDOWDVSRGHPGHL[DU
XPDSDUWHGHQRVVRHVWRTXHLQFRPSDWtYHOFRPWDLVFRQGLo}HVLQHVSHUDGDV'HVWDIRUPDSHUtRGRV
GHFOLPDDOWHUDGRSRGHPOHYDUD&RPSDQKLDDFRPHUFLDOL]DURH[FHVVRGHHVWRTXHVFRPGHVFRQWRV
GHSUHoRVUHGX]LQGRDVVLPQRVVDVPDUJHQV

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH

COVID-19
5HFHQWHPHQWH D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH  206 GHFUHWRX TXH R VXUWR GR FRURQD YtUXV
&29,'  FRQILJXUD XPD SDQGHPLD HP HVFDOD JOREDO $ UHIHULGD SDQGHPLD Mi GHPRQVWURX WHU
LPSDFWRVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRIHFKDPHQWRGHHVWDEHOHFLPHQWRVFRPHUFLDLVFULDomRGHFRQGLo}HV
GHVDILDGRUDV GH WUDEDOKR H LQWHUUXSomR GD FDGHLD GH VXSULPHQWRV JOREDO SRGHQGR DIHWDU D
GLVSRQLELOLGDGH GH GHWHUPLQDGDV PDWpULDV SULPDV GRV SURGXWRV FRPHUFLDOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH R DXPHQWR VLJQLILFDWLYR GRV FDVRV GH &29,' QDV UHJL}HV GR %UDVLO RQGH D
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5HVXOWDGR2SHUDFLRQDO()LQDQFHLUR

&RPSDQKLDRSHUDHPFRQMXQWRFRPDVPHGLGDVDGRWDGDVSDUDFRQWHQomRGRVXUWRHSUHVHUYDomR
GREHPHVWDUHVD~GHGHVHXVFRODERUDGRUHVFXOPLQDUDPQRIHFKDPHQWRWHPSRUiULRGHVXDVORMDV
ItVLFDVDSDUWLUGHDSUR[LPDGDPHQWHGHPDUoRGH

$FRPSDQKLDYHPDGRWDQGRXPDVpULHGHPHGLGDVYLVDQGRPLWLJDURVLPSDFWRVJHUDGRVSHOR&29,'
HPVXDVRSHUDo}HVLQFOXLQGR L DGRomRGHWUDEDOKRUHPRWRUHGXomRGHFRQWLQJHQWHQR&HQWUR
GH'LVWULEXLomRHIHFKDPHQWRGDVORMDVREHGHFHQGRDRVSURWRFRORVHVWDEHOHFLGRVSHODVDXWRULGDGHV
S~EOLFDV FRPSHWHQWHV LL  LPSOHPHQWDomR GH PHGLGDV GH IRUWDOHFLPHQWR GR FDL[D FRPR D
UHQHJRFLDomR GH IRUQHFHGRUHV H SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV SDUD SRVWHUJDomR GH SDJDPHQWRV
QHJRFLDo}HVFRPORFDGRUHVHHPSUHHQGHGRUHVGHVKRSSLQJVDGHTXDQGRRVSDJDPHQWRVGHDOXJXHO
FRQGRPtQLRHIXQGRGHSURPRomR LLL HODERUDomRGHSODQRVGHFRQWLQJrQFLDGHGHVSHVDVUHYLVmR
GRSODQRGHLQYHVWLPHQWRVGRDQRGHUHYLVmRGRYROXPHGHFRPSUDVDQWHFLSDomRGHGD
FDUWHLUDGHFDUW}HVGHFUpGLWRDGHVmRjVPHGLGDVGHDVVLVWrQFLDJRYHUQDPHQWDOFRPRDSRVWHUJDomR
GRUHFROKLPHQWRGR3,6H&RILQVH&RQWULEXLomR3UHYLGHQFLiULDSDUFHODPHQWRGR)*76DGHVmRDR
SURJUDPDHPHUJHQFLDOGHPDQXWHQomRGRHPSUHJRHUHQGDQRVWHUPRVGD0HGLGD3URYLVyULDQ
L UHYLVmRGDVSUHPLVVDVGRWHVWHDQXDOGHLPSDLUPHQWFXMDDQiOLVHQmRGHPRQVWURXQHFHVVLGDGH
GHUHFRQKHFLPHQWRGHDMXVWHQDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLV Y DQiOLVHGHHYHQWXDLVSHUGDVGHFUpGLWR
HVSHUDGDVGRFRQWDVDUHFHEHU YL DQiOLVHGHHYHQWXDLVSHUGDVSRUREVROHVFrQFLDGHHVWRTXHV
PDQWHQGRVHDSROtWLFDGHSURYLV}HVDGRWDGD YLL UHYLVmRGDVSURMHo}HVGHUHVXOWDGRSDUDRDQRGH
HDQiOLVHGDUHFXSHUDELOLGDGHGHLPSRVWRVGLIHULGRVUHVXOWDQGRHPDORQJDPHQWRGRSHUtRGRGH
UHDOL]DomR GR FUpGLWR H YLLL  DYDOLDomR GDV HVWLPDWLYDV UHOHYDQWHV XWLOL]DGDV QD SUHSDUDomR GDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV

1mR REVWDQWH QHVWH PRPHQWR QHP D &RPSDQKLD QHP VXD DGPLQLVWUDomR FRQVHJXHP SUHYHU RX
HVWLPDUUD]RDYHOPHQWHRLPSDFWRQRVUHVXOWDGRVIXWXURVGDVRSHUDo}HVQRVIOX[RVGHFDL[DRXQD
FRQGLomRILQDQFHLUDIXWXUDGD&RPSDQKLDXPDYH]TXHD&29,'FRQWLQXDDLPSDFWDUDDWLYLGDGH
HFRQ{PLFDPXQGLDOHUHSUHVHQWDRULVFRGHTXHD&RPSDQKLDFRODERUDGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoR
IRUQHFHGRUHV FOLHQWHV H RXWURV SDUFHLURV GH QHJyFLRV SRVVDP VHU LPSHGLGRV GH UHDOL]DU
GHWHUPLQDGDVDWLYLGDGHVGHQHJyFLRVSRUXPSHUtRGRLQGHWHUPLQDGRLQFOXVLYHGHYLGRDSDUDOLVDo}HV
TXHSRGHPVHUVROLFLWDGDVSRUDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVFRPRPHGLGDSUHYHQWLYD3DUDPDLRUHV
LQIRUPDo}HV DFHUFD GRV LPSDFWRV FDXVDGRV QDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD SHOR &29,' EHP
FRPRDVPHGLGDVSRUHODWRPDGDVYLGHIDWRUGHULVFR³A pandemia da doença causada pelo novo
coronavírus (ou COVID-19) deve ter um efeito adverso relevante sobre os nossos negócios e
resultados operacionais´EHPFRPRRGLVSRVWRQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

Contratos de Aluguel
(PGHGH]HPEURGHR*UXSR7UDFN )LHOGSRVVXtDFRQWUDWRVGHORFDomRILUPDGRVFRP
WHUFHLURVVHQGRUHIHUHQWHVDORMDVXPUHIHUHQWHDRFHQWUR GHGLVWULEXLomRHWUrVUHIHUHQWHVDR
FHQWURDGPLQLVWUDWLYR$DGPLQLVWUDomRGR*UXSR7UDFN )LHOGDQDOLVRXHVVHVFRQWUDWRVHFRQFOXLX
TXHVHHQTXDGUDPQDFODVVLILFDomRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLORSHUDFLRQDO

2V FRQWUDWRV GH ORFDomR GH ORMDV HP VXD PDLRULD SUHYHHP XPD GHVSHVD GH DOXJXHO YDULiYHO
LQFLGHQWH VREUH DV YHQGDV RX XP YDORU PtQLPR DWXDOL]DGR DQXDOPHQWH SRU GLYHUVRV tQGLFHV
UHSUHVHQWDWLYRVGDLQIODomRFRPSUD]RVGHGXUDomRPpGLDGHFLQFRDQRVVXMHLWRVjUHQRYDomR
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5HVXOWDGR2SHUDFLRQDO()LQDQFHLUR

2VFRPSURPLVVRVIXWXURVRULXQGRVGRVFRQWUDWRVYLJHQWHVFRQVLGHUDQGRDSDUFHODIL[DDYDORUHVGH
GHMDQHLURGHHVWmRGHPRQVWUDGRVDVHJXLU2VVDOGRVGHPRQVWUDGRVHPGHGH]HPEUR
GHFRUUHVSRQGHPDLPSOHPHQWDomRGR,)56±&3& 5 FRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRGH
GLUHLWRGHXVRLPyYHLVQDVXDWRWDOLGDGH

2VVDOGRVHDPRYLPHQWDomRGRVSDVVLYRVGHGLUHLWRGHXVRQRSHUtRGRVmR

HP5PLO 



6DOGRHPGHMDQHLURGH



$GLo}HV



(QFDUJRVILQDQFHLURVDSURSULDGRV



3DJDPHQWRGHDOXJXpLV

 

6DOGRHPGHGH]HPEURGH



3DVVLYRFLUFXODQWH



3DVVLYRQmRFLUFXODQWH



7RWDO




2FURQRJUDPDGHSDJDPHQWRVGRVVDOGRVGHDUUHQGDPHQWRVHVWiGHPRQVWUDGRDVHJXLU
(em R$ mil)



$WpDQR



'HDDQRV



'HDDQRV



'HDDQRV



$FLPDGHDQRV



7RWDO




2VDOXJXpLVYDULiYHLVGHFRQWUDWRVGHFXUWRSUD]RRXGHEDL[RYDORUTXHQmRIRUDPUHFRQKHFLGRV
FRPR GLUHLWR GH XVR GR SHUtRGR HVWmR UHJLVWUDGRV QD UXEULFD ³$OXJXpLV H FRQGRPtQLRV´ WRWDOL]DP
5PLO

$PRYLPHQWDomRGDVFRQWDVGHUHVXOWDGRGRSHUtRGRSDUDRVDUUHQGDPHQWRVGHGLUHLWRGHXVRp

(em R$ mil)



'HVSHVDVFRP'HSUHFLDomRGRDWLYR



'HVSHVDVFRP(QFDUJRVILQDQFHLURVDSURSULDGRV



7RWDOGDV'HVSHVDV


2WRWDOGHSDJDPHQWRGHDOXJXHOQRDQRGHFRUUHVSRQGHQWHDRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
GLUHLWRGHXVRIRLGH5PLO
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5HVXOWDGR2SHUDFLRQDO()LQDQFHLUR

E
9DULDo}HV GDV UHFHLWDV DWULEXtYHLV D PRGLILFDo}HV GH SUHoRV WD[DV GH FkPELR
LQIODomRDOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

$ &RPSDQKLD GHVHQYROYH SURGXWRV GH PRGD HVSRUWLYD VHJXLQGR WHQGrQFLDV TXH HVWmR
FRQVWDQWHPHQWH PXGDQGR SDUD VH DGDSWDU DR LQWHUHVVH GH VHXV FRQVXPLGRUHV 'HVVD IRUPD D
&RPSDQKLDSRVVXLSURGXWRVFRPFLFORVGHYLGDFXUWRVHDOWDPHQWHVXMHLWRVjVD]RQDOLGDGHFXMDV
DOWHUDo}HVGLILFXOWDPDFRPSDUDomRGHSUHoRVHTXDQWLGDGHVGHXPSHUtRGRSDUDRRXWUR

$SROtWLFDGHSUHoRVpGHILQLGDGHIRUPDFHQWUDOL]DGDSHODIUDQTXHDGRUDSDUDWRGDDUHGHFRPSUHoRV
XQLIRUPHV QDV GLYHUVDV UHJL}HV RQGH DWXDPRV $OpP GLVVR RV QRVVRV SURGXWRV QmR VmR
FRPHUFLDOL]DGRVSRURXWURVYDUHMLVWDVPXOWLPDUFDVRTXHDXPHQWDRFRQWUROHVREUHRVSUHoRV'H
IRUPDJHUDOD&RPSDQKLDWHPVLGRFDSD]GHUHSDVVDUDXPHQWRVGHFXVWRVGDVPHUFDGRULDVSDUDR
FRQVXPLGRUILQDO

$TXDQWLGDGHVGHSURGXWRVYHQGLGRVHPFDGDSHUtRGRpLPSDFWDGDSHORVVHJXLQWHVIDWRUHVSULQFLSDLV
L SRGHUGHFRPSUDGRVFRQVXPLGRUHV LL OLQKDGHSURGXWRVGHILQLGDSDUDFDGDFROHomR LLL WUiIHJR
QDV ORMDV H D QRVVD SODWDIRUPD GLJLWDO LY  DEDVWHFLPHQWR GDV ORMDV SHORV IUDQTXHDGRV LY 
FDPSDQKDV GH PDUNHWLQJ YL  DEHUWXUD GH QRYDV ORMDV YLL  FOLPD H YLLL  TXDQWLGDGH GH HYHQWRV
HVSRUWLYRV'DGDDFRPSOH[LGDGHGRQHJyFLRpGLItFLOHVWLPDUDFRQWULEXLomRLQGLYLGXDOGHVWHVIDWRUHV

2LPSDFWRGRFkPELRQDVUHFHLWDVpOLPLWDGRXPDYH]TXHDPDLRUSDUWHGRVSURGXWRVVmRSURGX]LGRV
HYHQGLGRVLQWHUQDPHQWH&RPUHODomRDSDUFHODGRVSURGXWRVFRPSUDGRVQRH[WHULRUSDUDUHYHQGD
QR PHUFDGR ORFDO R LPSDFWR GDV YDULDo}HV GR FkPELR WHP VLGR PLWLJDGR SHOR UHSDVVH GHVVDV
YDULDo}HV SDUD RV SUHoRV GRV SURGXWRV RX VXEVWLWXLo}HV SRU SURGXWRV VLPLODUHV SURGX]LGRV
LQWHUQDPHQWH

$V YHQGDV H DWLYLGDGHV H SRUWDQWR D UHFHLWD GR *UXSR 7UDFN  )LHOG HVWmR VXMHLWDV D ULVFRV
ILQDQFHLURVGHFUpGLWROLTXLGH]HGHPHUFDGR$VYHQGDVGDVORMDVVmRHIHWXDGDVSDUDXPJUDQGH
Q~PHURGHFOLHQWHVHTXDVHQDVXDWRWDOLGDGHSRUFDUW}HVGHFUpGLWRGpELWRHHPHVSpFLHVHQGRR
ULVFRGHFUpGLWRPLQLPL]DGR$VYHQGDVon-line VmRHIHWXDGDVQRVLWHGDHPSUHVDSRUPHLRGHFDUWmR
GH FUpGLWR EROHWR EDQFiULR HP TXH D YHQGD VRPHQWH p FRQFUHWL]DGD DSyV D FRPSURYDomR GD
OLTXLGDomR PRGDOLGDGHGHYHQGDH[WLQWDHPMXOKRGH HDWUDYpVGHRXWUDVPRGDOLGDGHV

$V YHQGDV SDUD IUDQTXHDGRV VmR VXSRUWDGDV DWUDYpV GH FRQWUDWRV SHGLGRV GH FRPSUD H RXWURV
LQVWUXPHQWRV OHJDLV TXH YHQKDP D VHU QHFHVViULRV H GHVWD IRUPD H[LVWH XPD SURWHomR VREUH DV
RSHUDo}HVTXHSRGHPDWpJHUDULQFRUSRUDomRGDVRSHUDo}HVGRIUDQTXHDGR2*UXSR7UDFN )LHOG
DGRWDFULWpULRIRUPDOSDUDDFHLWHHFRQWUDWDomRGHIUDQTXHDGRVGRVTXDLVVmRH[LJLGDVDYDOLDo}HV
ULJRURVDV GDV FRQGLo}HV VyFLR HFRQ{PLFDV FDSDFLGDGH GH JHVWmR GR QHJyFLR H SRWHQFLDO GH
DWHQGLPHQWRDPDUFDYLVDQGRSUHYHQLUSHUGDVSRULQDGLPSOrQFLDHTXHFRPSURPHWDRQHJyFLR

2VLPSDFWRVILQDQFHLURVGHVVHVHIHLWRVSRGHPVHUPHOKRUDYDOLDGRVQRLWHP K GHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
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5HVXOWDGR2SHUDFLRQDO()LQDQFHLUR

F
,PSDFWR GD LQIODomR GD YDULDomR GH SUHoRV GRV SULQFLSDLV LQVXPRV H SURGXWRV GR
FkPELRHGDWD[DGHMXURVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGRHPLVVRU

3HTXHQDVYDULDo}HVQRVtQGLFHVGHLQIODomRSRGHPVHUUHSDVVDGRVQRSUHoRILQDOGRVSURGXWRVGD
&RPSDQKLD1RHQWDQWRXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQDWD[DGHLQIODomRSRGHDIHWDURVVDOiULRVFRQWUDWRV
GH DOXJXHO GHVSHVDV FRP IUHWH HQWUH RXWURV FXVWRV TXH VmR UHDMXVWDGRV DQXDOPHQWH FRP tQGLFHV
DWUHODGRVDR,3&$RX,*30'HVVDIRUPDXPDXPHQWRQDWD[DGHLQIODomRTXHFDXVHXPDXPHQWRGH
FXVWRV H GHVSHVDV EHP FRPR DOWHUDU R SRGHU GH FRQVXPR GD SRSXODomR H DXPHQWDU R QtYHO GH
GHVHPSUHJRSRGHLPSRVVLELOLWDUD&RPSDQKLDGHUHSDVVDUWDODXPHQWRHPVHXSUHoRILQDOHDIHWDUVHX
UHVXOWDGRILQDQFHLUR$LQIODomR ,3&$ DSUHVHQWRXYDULDomRGHHQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH7DLVYDULDo}HVQR,3&$
LPSDFWDUDPGLUHWDPHQWHRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWH L QDVGHVSHVDVGH
DOXJXHO GH LPyYHLV FXMRV FRQWUDWRV VmR FRUULJLGRV SHULRGLFDPHQWH SRU tQGLFHV DWUHODGRV j LQIODomR
LL QRV FXVWRV GH PHUFDGRULD H GHVSHVDV H LLL QD GLPLQXLomR GR SRGHU GH FRPSUD SRU SDUWH GD
SRSXODomR

$YDULDomRQRVSUHoRVGRVLQVXPRVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHDIHWDUGHIRUPDUHOHYDQWHRV
FXVWRVGHVHXVIRUQHFHGRUHVHFRQVHTXHQWHPHQWHGHIDEULFDomRGHVHXVSURGXWRV1RHQWDQWRR
VHWRUGHYDUHMRpFRPSRVWRSRUXPDDPSODYDULHGDGHGHIRUQHFHGRUHVHGHVVDIRUPDRIRUQHFLPHQWR
GH LQVXPRV p UHDOL]DGR GH IRUPD SXOYHUL]DGD VHQGR TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL GHSHQGrQFLD
PDWHULDOGHQHQKXPGHVHXVIRUQHFHGRUHVOLPLWDQGRVXDH[SRVLomRjYDULDomRGHXP~QLFRLQVXPR
RXIRUQHFHGRU

2ULVFRFDPELDOGR*UXSR7UDFN )LHOGHVWiUHODFLRQDGREDVLFDPHQWHjLPSRUWDomRGHPHUFDGRULDV
PDWpULDV SULPDV H LQVXPRV SDUD GHVHQYROYLPHQWR H FRPHUFLDOL]DomR (VVDV RSHUDo}HV VmR
GHQRPLQDGDV VXEVWDQFLDOPHQWH HP GyODUHV DPHULFDQRV H R *UXSR 7UDFN  )LHOG QmR DGRWD
PHFDQLVPRVGHSURWHomRDSRVVtYHLVYDULDo}HVFDPELDLVFRQVLGHUDQGR D DUHOHYkQFLDGRYROXPH
GH LPSRUWDomR HP UHODomR DR FXVWR WRWDO GH PHUFDGRULDV YHQGLGDV H E  PLQLPL]DomR GR ULVFR GH
YRODWLOLGDGH FDPELDO VHMDP HP VXDVFRPSUDV GH PDWpULDV SULPDV RX SURGXWRV SDUD UHYHQGD RQGH
 GR SDJDPHQWR p UHDOL]DGR GH IRUPD DQWHFLSDGD H DSHQDV  p SDJR  GLDV DSyV VHX
UHFHELPHQWRRXDLQGDHPVXDVUHFHLWDVMiTXHRFRPpUFLRGHVHXVSURGXWRVHDUWLJRVHVSRUWLYRVVmR
GHVWLQDGRVDRPHUFDGRLQWHUQR

$ WD[D GH MXURV GD HFRQRPLD SRU VXD YH] SRGH YLU D LQIOXHQFLDU RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H
ILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDWHQGRHPYLVWDTXHXPDXPHQWRQDWD[DGHMXURVSRGHULDGHVDTXHFHUR
SRGHUGHFRPSUDGHVHXVFRQVXPLGRUHVDIHWDQGRVXDUHFHLWDGHYHQGDGHSURGXWRVPDVHPFDUiWHU
RSHUDFLRQDODJHVWmRSUXGHQWHGRULVFRGHOLTXLGH]LPSOLFDPDQWHUGLVSRQLELOLGDGHVGHFDSWDomRSRU
PHLR GH OLQKDV GH FUpGLWR FRPSURPLVVDGDV H FDSDFLGDGH GH OLTXLGDU SRVLo}HV GH PHUFDGR $
$GPLQLVWUDomRPRQLWRUDDVSUHYLV}HVFRQWtQXDVGDVH[LJrQFLDVGHOLTXLGH]GR*UXSR7UDFN )LHOG
SDUDDVVHJXUDUTXHKDMDFDL[DVXILFLHQWHSDUDDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHVRSHUDFLRQDLVHYLWDQGRTXH
FXVWRVILQDQFHLURVH[LMDPLPSDFWRVQRVSUHoRVDSOLFDGRVHPVHXVSURGXWRVHDLQGDQRVHXUHVXOWDGR
ILQDQFHLUR

2VLPSDFWRVILQDQFHLURVGHVVHVHIHLWRVSRGHPVHUPHOKRUDYDOLDGRVQRLWHP K GHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
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(YHQWRV&RP(IHLWRV5HOHYDQWHV2FRUULGRV((VSHUDGRV1DV'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDV
  (YHQWRV FRP HIHLWRV UHOHYDQWHV RFRUULGRV H HVSHUDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

2VGLUHWRUHVGHYHPFRPHQWDURVHIHLWRVUHOHYDQWHVTXHRVHYHQWRVDEDL[RWHQKDPFDXVDGR
RX VH HVSHUD TXH YHQKDP D FDXVDU QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR HPLVVRU H HP VHXV
UHVXOWDGRV

D
,QWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

1mRKRXYHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGR
GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  D LQWURGXomR RX DOLHQDomR GH TXDOTXHU VHJPHQWR
RSHUDFLRQDOGR*UXSR7UDFN )LHOGTXHVHFDUDFWHUL]HFRPRDOLHQDomRRXLQWURGXomRGHXQLGDGH
JHUDGRUDGHFDL[D

E
&RQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

1mRKRXYHGXUDQWHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHHQR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHTXDLVTXHUHYHQWRVRXRSHUDo}HVUHOHYDQWHV
GHFRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD FRP UHODomR DR *UXSR 7UDFN 
)LHOGRXVXDVDWLYLGDGHV

F
(YHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

1mRKRXYHGXUDQWHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHHQR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHTXDLVTXHUHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV
FRP UHODomR DR *UXSR 7UDFN  )LHOG RX VXDV DWLYLGDGHV TXH WHQKDP FDXVDGR RX VH HVSHUD TXH
YHQKDP FDXVDU HIHLWR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV RX UHVXOWDGRV GR *UXSR 7UDFN 
)LHOGVDOYRSHORLPSDFWRGR&29,'QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH

2VLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGR&29,'QRIOX[RGHFDL[DRXFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDDLQGD
QmRSRGHPVHUPHQVXUDGRVSRLVDSDQGHPLDFRQWLQXDDLPSDFWDUDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDPXQGLDO
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDREVHUYRXXPDUHGXomRGHQDYHQGDGHVHXVSURGXWRV
H GH  QD UHDOL]DomR GH HYHQWRV H H[SHULrQFLDV HVSRUWLYDV TXDQGR FRPSDUDGR DR PHVPR
SHUtRGR GH  R TXH GHFRUUH SULQFLSDOPHQWH GR IDWR GH TXH D WRWDOLGDGH GDV ORMDV ItVLFDV GD
&RPSDQKLDIRUDPIHFKDGDVGXUDQWHRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUHGHPDUoRHPHDGRVGHPDLR
GH  D GHSHQGHU GD UHJLmR H UHVSHFWLYRV GHFUHWRV 1R HQWDQWR RV LPSDFWRV GR &29,'
WDPEpPIRUDPVLJQLILFDWLYRVQRGHVHQYROYLPHQWRGRHFRPPHUFHGD&RPSDQKLDTXHDSUHVHQWRXXP
DXPHQWRGHHPYHQGDVTXDQGRFRPSDUDGDDRPHVPRSHUtRGRGH$GLFLRQDOPHQWH
GLDQWH GR FHQiULR GH LQFHUWH]D SURYRFDGR SHOD SDQGHPLD D &RPSDQKLD GHVFRQWRX UHFHEtYHLV GH
FDUW}HV GH FUpGLWR H FRQWUDWRX XPD OLQKD GH ILQDQFLDPHQWR GH 5 PLOK}HV 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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0XGDQoDV6LJQLILFDWLYDV1DV3UiWLFDV&RQWiEHLV5HVVDOYDVHÇQIDVHVQR3DUHFHU
GR$XGLWRU

0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV±5HVVDOYDVHrQIDVHQRSDUHFHU
GRDXGLWRU

D
0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHQmRKRXYHPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDV
SUiWLFDVFRQWiEHLV

$V~QLFDVPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVQRVVDVSUiWLFDVFRQWiEHLVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHHVmRDVGHVFULWDVDEDL[R

2 *UXSR 7UDFN  )LHOG LQLFLRX R H[HUFtFLR VRFLDO GH  FRP D DSOLFDomR GH QRYDV QRUPDV TXH
SDVVDUDPDYLJRUDUHPGHMDQHLURGHFXMRVLPSDFWRVVmRHVSHFLILFDGRVDVHJXLU

&3& 5 ,)56

2&3& 5 ,)562SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOTXHVXEVWLWXLR&3& 5 HOLPLQD
DGLVWLQomRHQWUHDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVHDUUHQGDPHQWRVILQDQFHLURVDSDUWLUGHGHMDQHLUR
GH

$OpPGLVVRDQRUPDH[LJHRUHFRQKHFLPHQWRGHXPDWLYR RGLUHLWRGHXVDURLWHPDUUHQGDGR HXP
SDVVLYRILQDQFHLURUHODWLYRDRVGHDOXJXpLVIXWXURVGHVFRQWDGRVDYDORUSUHVHQWHSDUDSUDWLFDPHQWH
WRGRVRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR&RPRUHVXOWDQGRDVGHVSHVDVFRPDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDO
VmRVXEVWLWXtGDVSRUGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRUHODFLRQDGDVDRGLUHLWRGHXVRHGHVSHVDVGHMXURV
UHODFLRQDGDVDRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR

$QWHULRUPHQWH DV HPSUHVDV UHFRQKHFLDP SULQFLSDOPHQWH GHVSHVDV GH DUUHQGDPHQWR RSHUDFLRQDO
SHORPpWRGROLQHDUSHORSUD]RGRDUUHQGDPHQWRHUHFRQKHFLDRVDWLYRVHRVSDVVLYRVVRPHQWHQD
PHGLGDHPTXHKRXYHVVHXPDGLIHUHQoDGHWHPSRHQWUHRVSDJDPHQWRVUHDLVGRDUUHQGDPHQWRHR
SHUtRGRGHFRPSHWrQFLDGDGHVSHVDGHDOXJXHO

,&3&

$&RPSDQKLDGHVWDFDDLQGDR,&3&TXHWUDWDGHLPSRVWRVVREUHROXFUR$QRYDLQWHUSUHWDomR
HQWURXHPYLJRUHPGHMDQHLURGHHHVWDEHOHFHFRPRDSOLFDUUHTXLVLWRVGHUHFRQKHFLPHQWRH
PHQVXUDomRHPVLWXDo}HVRQGHD&RPSDQKLDHVWiLQFHUWDVREUHRWUDWDPHQWRGHWULEXWRVVREUHR
OXFUR LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO 

$LQWHUSUHWDomRGHILQHTXHD&RPSDQKLDGHYHUHFRQKHFHUHPHQVXUDUVHXWULEXWRFRUUHQWHRXGLIHULGR
DWLYR RX SDVVLYR FRQIRUPH &3&  FRP EDVH HP OXFUR WULEXWiYHO SUHMXt]R ILVFDO  EDVH ILVFDLV
SUHMXt]RV ILVFDLV QmR XWLOL]DGRV FUpGLWRV ILFDLV QmR XWLOL]DGRV H DOtTXRWDV ILVFDLV GHILQLGRV QHVWD
LQWHUSUHWDomR

&3&,)565HFHLWDVGH&RQWUDWRVFRP&OLHQWHV


-85B63Y
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0XGDQoDV6LJQLILFDWLYDV1DV3UiWLFDV&RQWiEHLV5HVVDOYDVHÇQIDVHVQR3DUHFHU
GR$XGLWRU
$QRUPDGHWHUPLQDTXHD&RPSDQKLDGHYHUHFRQKHFHUUHFHLWDVSDUDGHVFUHYHUDWUDQVIHUrQFLDGH
EHQVRXVHUYLoRVSURPHWLGRVDRVFOLHQWHVSHORYDORUTXHUHIOLWDDFRQWUDSUHVWDomRjTXDOD&RPSDQKLD
HVSHUDWHUGLUHLWRHPWURFDGHVVHVEHQVRXVHUYLoRVWUDQVIHULGRV$UHFHLWDGHYHVHUUHFRQKHFLGDGH
IRUPDOtTXLGDGHFRQWUDSUHVWDomRYDULiYHOTXHLQFOXLHYHQWXDLVGHVFRQWRVDEDWLPHQWRVUHVWLWXLo}HV
FUpGLWRV FRQFHVV}HV GH SUHoRV LQFHQWLYRV E{QXV GH GHVHPSHQKR SHQDOLGDGHV RX RXWURV LWHQV
VLPLODUHV

&3& ,)56 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

,QWURGX]QRYDVH[LJrQFLDVSDUDDFODVVLILFDomRPHQVXUDomRHEDL[DGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
$EDL[R GHPRQVWUDPRV D FODVVLILFDomR GRV DWLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV D SDUWLU GRV UHTXLVLWRV GD
&3&

$WLYRVILQDQFHLURV

&ODVVLILFDomRRULJLQDO

1RYDFODVVLILFDomR

&3&,$6

&3&,)56

&DL[DHTXLYDOHQWHVHFDL[DUHVWULWR

(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV

9DORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR 9DORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

&RQWDVDUHFHEHU YHQGDGHLPyYHLV 

(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV

&XVWRDPRUWL]DGR

&RQWDVDUHFHEHU SDUWHVUHODFLRQDGDV  (PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV

&XVWRDPRUWL]DGR

'HPDLVFRQWDVDUHFHEHU

(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV

&XVWRDPRUWL]DGR

)RUQHFHGRUHV

2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV

&XVWRDPRUWL]DGR

2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV

&XVWRDPRUWL]DGR

&RQWDVDSDJDU SDUWHVUHODFLRQDGDV 

2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV

&XVWRDPRUWL]DGR

'HPDLVFRQWDVDSDJDU

2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV

&XVWRDPRUWL]DGR

&RQWDV D SDJDU SRU DTXLVLomR GH
WHUUHQRV

9DORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR


2V DWLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV FODVVLILFDGRV RULJLQDOPHQWH FRPR HPSUpVWLPRV H UHFHEtYHLV H
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVUHVSHFWLYDPHQWHVmRPDQWLGRVSDUDFDSWDUIOX[RGHFDL[DFRQWUDWXDLV
HJHUDUIOX[RVGHFDL[DVTXHUHSUHVHQWDPH[FOXVLYDPHQWHSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURV3RUHVVH
PRWLYRIRUDPFODVVLILFDGRVFRPRFXVWRDPRUWL]DGRQDDSOLFDomRGR&3&

E
(IHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

&3& 5 ,)56

2*UXSR7UDFN )LHOGDYDOLRXTXHLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRFRPRR(%,7'$ ³Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization´ HHPPHQRUPHGLGDRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOVHUmR
SRVLWLYDPHQWHLPSDFWDGRVLQYHUVDPHQWHRUHVXOWDGRILQDQFHLURVHUiDIHWDGRQHJDWLYDPHQWH

3RUILPR OXFUROtTXLGRWDPEpPVHUiDIHWDGRSRLVDGHVSHVDWRWDOGHDUUHQGDPHQWR GHVSHVDGH
GHSUHFLDomRVRPDGDGHVSHVDILQDQFHLUD pJHUDOPHQWHPDLRUQRLQtFLRGRFRQWUDWRHGLPLQXLDRORQJR
GRWHPSRDRFRQWUiULRGHXPHQFDUJROLQHDUVRERSDGUmRDWXDO$GLFLRQDOPHQWHRFDL[DOtTXLGRGDV
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0XGDQoDV6LJQLILFDWLYDV1DV3UiWLFDV&RQWiEHLV5HVVDOYDVHÇQIDVHVQR3DUHFHU
GR$XGLWRU
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVVHUiPDLRUXPDYH]TXHRVSDJDPHQWRVHPGLQKHLURSHODSDUWHSULQFLSDOGR
SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR H RV MXURV UHODFLRQDGRV VHUmR FODVVLILFDGRV FRPR IOX[RV GH FDL[D GDV
DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR

$ DGRomR GD QRUPD &3&  5  DIHWDUi SULQFLSDOPHQWH R UHFRQKHFLPHQWR GH DUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLVSDUDDVORMDVGDV(PSUHVDV

$DGPLQLVWUDomRGHFLGLXDGRWDUDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDPRGLILFDGDFRPRPpWRGRGHWUDQVLomRHP
GHMDQHLURGHHSURVSHFWLYDPHQWHGHVGHRLQtFLRGRSULPHLURSHUtRGRSUDWLFiYHO

$DGPLQLVWUDomRRSWRXHPDSOLFDUDVGXDVLVHQo}HVGHUHFRQKHFLPHQWRSURSRVWDVSHODQRUPDQRV
VHJXLQWHV FRQWUDWRV L  ORFDo}HV GH EHQV GH FXUWR SUD]R LQIHULRU RX LJXDO D GR]H PHVHV  H LL 
DUUHQGDPHQWRVGHSURSULHGDGHUHODFLRQDGRVDDWLYRVGHEDL[RYDORURXFRPYDORUHVYDULiYHLV

$OXJXpLV QmR LQFOXtGRV QD DYDOLDomR LQLFLDO GR SDVVLYR SRU H[HPSOR DOXJXpLV YDULiYHLV  VmR
FODVVLILFDGRVFRPRGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDVVLPFRPRRVHQFDUJRVUHODFLRQDGRVDDUUHQGDPHQWRV
GHFXUWRSUD]RGHEDL[RYDORURXFRPYDORUHVYDULiYHLV

2 SUD]R GR DUUHQGDPHQWR VHUi R SHUtRGR OHJDOPHQWH DSOLFiYHO GR FRQWUDWR H OHYDUi HP FRQWD DV
RSo}HVGHUHVFLVmRHUHQRYDomRSRUYLDVMXGLFLDLVFXMRXVRSHODVHPSUHVDVpUD]RDYHOPHQWHFHUWR

2V IOX[RV GH SDJDPHQWRV GH DOXJXpLV VmR DMXVWDGRV D YDORU SUHVHQWH FRQVLGHUDQGR R SUD]R
UHPDQHVFHQWH GH FDGD FRQWUDWR H DSOLFDQGR WD[D GH GHVFRQWR TXH FRUUHVSRQGH jV FRWDo}HV GH
PHUFDGRQDVGDWDVLQLFLDLVGHFDGDXPGRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRHHTXLYDOHQWHjVFDSWDo}HV
FRPPRQWDQWHVTXHUHSUHVHQWDPRWRWDOGHLQYHVWLPHQWRVSDUDDEHUWXUDGHQRYDVORMDV

2*UXSR7UDFN )LHOGGHWrPFRQWUDWRVGHFRPSURPLVVRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLORSHUDFLRQDO
HPGHMDQHLURGH

'RVFRQWUDWRVTXHIRUDPHVFRSRGDQRUPDDDGPLQLVWUDomRGR*UXSR7UDFN )LHOGFRQVLGHURXFRPR
FRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRVVRPHQWHRYDORUGRDOXJXHOPtQLPRIL[RSDUDILQVGHDYDOLDomRGR
SDVVLYR(PGHMDQHLURGHDPHQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFRUUHVSRQGHDRWRWDO
GRV SDJDPHQWRV IXWXURV GH DOXJXpLV IL[RV OtTXLGR GH LPSRVWRV QRV TXDLV FRQVLGHUDPRV DV
UHQRYDWyULDVGHDFRUGRFRPDSROtWLFDLQWHUQDGR*UXSR7UDFN )LHOGFXMRSUD]RRFRUUHQRUPDOPHQWH
XPDQRDQWHVGRYHQFLPHQWRGRFRQWUDWRTXDQGRLGHQWLILFDPRVD³UD]RiYHOFHUWH]D´GDUHQRYDomR
(VVHVIOX[RVGHSDJDPHQWRVVmRDMXVWDGRVDYDORUSUHVHQWHFRQVLGHUDQGRDWD[DUHDOGHGHVFRQWR

$WD[DUHDOGHGHVFRQWRFRUUHVSRQGHjVFRWDo}HVGHPHUFDGR UHIHUrQFLDHP&',DFXPXODGRHP
GHMDQHLURGH SDUDFDSWDo}HVFRPPRQWDQWHVTXHUHSUHVHQWDPRWRWDOGHLQYHVWLPHQWRVSDUD
DEHUWXUDGHQRYDVORMDVFRQVLGHUDQGRRSUD]RUHPDQHVFHQWHGHFDGDVDIUDGHFRQWUDWRVRQGHFDGD
FRQWUDWRWHPDUHVSHFWLYDWD[DFDOFXODGD

$PHQVXUDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRFRUUHVSRQGHDRYDORULQLFLDOGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
PDLVRVFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVLQFRUULGRV$DGPLQLVWUDomRGR*UXSR7UDFN )LHOGRSWRXSRUXWLOL]DU
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0XGDQoDV6LJQLILFDWLYDV1DV3UiWLFDV&RQWiEHLV5HVVDOYDVHÇQIDVHVQR3DUHFHU
GR$XGLWRU
RH[SHGLHQWHSUiWLFRSDUDWUDQVLomRHQmRFRQVLGHUDURVFXVWRVLQLFLDLVQDPHQVXUDomRLQLFLDOGRDWLYR
GHGLUHLWRGHXVRFRPLVVRPDQWHQGRRPHVPRYDORUGRSDVVLYRLQLFLDOGHDUUHQGDPHQWR

(PGHMDQHLURGHDDGPLQLVWUDomRGR*UXSR7UDFN )LHOGUHFRQKHFHXXPDWLYRGHGLUHLWR
GHXVRHXPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRDRYDORUSUHVHQWHGH5PLOK}HV

$VHJXLUDGHPRQVWUDomRGRVHIHLWRVGDDGRomRLQLFLDOQRVVDOGRVLQLFLDLVGHEDODQoRGR*UXSR7UDFN
)LHOGUHVXOWDQWHVGDVRSHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO

&RPELQDGR

6DOGRVDSUHVHQWDGRV


$GRomRLQLFLDO
&3&  5

6DOGRVLQLFLDLV
DMXVWDGR


Em (R$ mil)
$WLYRFLUFXODQWH







$WLYRQmRFLUFXODQWH







3DVVLYRFLUFXODQWH







3DVVLYRQmRFLUFXODQWH













3DWULP{QLROtTXLGR


,&3&

&RPUHODomRDR,&3&R*UXSR7UDFN )LHOGDYDOLRXDQRYDLQWHUSUHWDomRHFRQFOXLXTXHQmR
KRXYHTXDOTXHULPSDFWRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

&3&,)565HFHLWDVGH&RQWUDWRVFRP&OLHQWHV

&RPUHODomRDR&3&,)56R*UXSR7UDFN )LHOGDYDOLRXDQRYDLQWHUSUHWDomRHFRQFOXLXTXH
QmRKRXYHTXDOTXHULPSDFWRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

&3& ,)56 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

&RPUHODomRDR&3&,)56R*UXSR7UDFN )LHOGDYDOLRXDQRYDLQWHUSUHWDomRHFRQFOXLXTXH
QmRKRXYHTXDOTXHULPSDFWRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

F
5HVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

2V UHODWyULRV GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV UHIHUHQWH DRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURHHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHQmRSRVVXHPUHVVDOYDVRXrQIDVHV

2UHODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO
ILQGRHPGHGH]HPEURGHDSUHVHQWRXDVVHJXLQWHVrQIDVHV

Apresentação das demonstrações financeiras combinadas
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0XGDQoDV6LJQLILFDWLYDV1DV3UiWLFDV&RQWiEHLV5HVVDOYDVHÇQIDVHVQR3DUHFHU
GR$XGLWRU
$ $GPLQLVWUDomR GR *UXSR GHFLGLX FRPELQDU RV VDOGRV H DV WUDQVDo}HV GDV HPSUHVDV
7UDFN  )LHOG &2 6$ )UDWH[ &RQIHFo}HV /WGD 7KH 7UDFN  )LHOG 6WRUH ,1& 5HWDLO 6ROXWLRQV
$VVHVVRULDH&RQVXOWRULDGH0HUFKDQGLVLQJ/WGD5HDO7LPH6SRUWV6$H7UDFN )LHOG)UDQFKLVLQJ
/WGD GHVFULWDVQDQRWDH[SOLFDWLYDQjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV FRPRREMHWLYR
GHGHPRQVWUDURFRQMXQWRGHDWLYRVSDVVLYRVSDWULP{QLRUHFHLWDVHGHVSHVDVGR*UXSR2SURFHVVR
GHFRPELQDomRGDVFRQWDVSDWULPRQLDLVHGHUHVXOWDGRHGDVGHPDLVLQIRUPDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRUUHVSRQGHjDJOXWLQDomRGRVVDOGRVGDVFRQWDVGRDWLYRHSDVVLYRHGDV
UHFHLWDVHGHVSHVDVVHJXQGRDVXDQDWXUH]DFRPDVXEVHTXHQWHHOLPLQDomRGDVWUDQVDo}HVHQWUH
DVHPSUHVDVFRPELQDGDVTXDQGRDSOLFiYHO$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVHVWmRVHQGR
DSUHVHQWDGDV DSHQDV SDUD IRUQHFLPHQWR GH DQiOLVHV DGLFLRQDLV D WHUFHLURV H QmR UHSUHVHQWDP DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVRXFRQVROLGDGDVGHXPDSHVVRDMXUtGLFDHVXDVFRQWURODGDV

&RQIRUPHPHQFLRQDGRQDQRWDH[SOLFDWLYDQjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVHVWDV
QmR GHYHP VHU WRPDGDV FRPR EDVH SDUD ILQV GH FiOFXOR GH GLYLGHQGRV H GH LPSRVWRV QHP SDUD
QHQKXPDRXWUDILQDOLGDGHVRFLHWiULD$ RSLQLmRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVQmRFRQWpPUHVVDOYD
UHODFLRQDGDDHVVHDVVXQWR

Reapresentação das demonstrações financeiras

(P  GH PDUoR GH  RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV HPLWLUDP UHODWyULR GH DXGLWRULD VHP
PRGLILFDomR VREUH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRPELQDGDV GR *UXSR TXH RUD HVWmR VHQGR
UHDSUHVHQWDGDV &RQIRUPH GHVFULWR QD QRWD H[SOLFDWLYD Q jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVD$GPLQLVWUDomRHIHWXRXFHUWRVDMXVWHVUHODFLRQDGRDRUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDSRU
FRPSHWrQFLD ³FXW RII´  SDUD UHIOHWLU D FRUUHomR GH HUUR GHVFULWD QD UHIHULGD QRWD H[SOLFDWLYD
&RQVHTXHQWHPHQWHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
 GH GH]HPEUR GH  GH  H GH  HVWmR VHQGR UHDSUHVHQWDGDV FRPR SUHYLVWR SHOR
SURQXQFLDPHQWR WpFQLFR &3&  3ROtWLFDV &RQWiEHLV 0XGDQoDV GH (VWLPDWLYD H 5HWLILFDomR GH
(UUR$RSLQLmRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVQmRFRQWpPUHVVDOYDUHODFLRQDGDDHVVHDVVXQWR

Potenciais efeitos da COVID-19

'HYLGR j GHFODUDomR GH SDQGHPLD GHFRUUHQWH GD &29,' FKDPDPRV D DWHQomR SDUD D QRWD
H[SOLFDWLYDQjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVQDTXDOR*UXSRGHVFUHYHRVHIHLWRVGD
&29,' HP VXDV RSHUDo}HV H DV Do}HV WRPDGDV DWp R PRPHQWR $ RSLQLmR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVQmRFRQWHPUHVVDOYDUHODFLRQDGDDHVVHDVVXQWR
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3ROtWLFDV&RQWiEHLV&UtWLFDV

3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVHFRQVROLGDGDVGR*UXSR7UDFN )LHOGIRUDPHODERUDGDV
HHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 
DVTXDLVLQFOXHPDVGLVSRVLo}HVGD/HLGDV6$HQRUPDVHSURFHGLPHQWRVFRQWiEHLVHPLWLGRVSHOD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 H&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& TXHHVWmR
HP FRQIRUPLGDGH FRP DV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR ,)56  HPLWLGDV SHOR
,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% 

$VHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVHQYROYLGDVQDSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPEDVHDGDV
HPIDWRUHVREMHWLYRVHVXEMHWLYRVFRPEDVHQRMXOJDPHQWRGDDGPLQLVWUDomRSDUDGHWHUPLQDomRGR
YDORU DGHTXDGR D VHU UHJLVWUDGR QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV $ OLTXLGDomR GDV WUDQVDo}HV
HQYROYHQGR HVVDV HVWLPDWLYDV SRGHUi UHVXOWDU HP YDORUHV GLYHUJHQWHV GRV UHJLVWUDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHYLGRDRWUDWDPHQWRSUREDELOtVWLFRLQHUHQWHDRSURFHVVRGHHVWLPDWLYD

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH DV SROtWLFDV FRQWiEHLV FRQVLGHUDGDV FUtWLFDV IRUDP
VHOHFLRQDGDVFRPEDVHQDUHOHYkQFLDTXHSRGHULDPFDXVDUQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGR*UXSR
7UDFN )LHOGHHQFRQWUDPVHGHVFULWDVDEDL[R

2VUHVXOWDGRVUHDLVGHVVHVYDORUHVFRQWiEHLVSRGHPGLIHULUGHVVDVHVWLPDWLYDVSRUWDQWRSDUDPHOKRU
DGHTXDU D UHDOLGDGH GD &RPSDQKLD DR GLVSRVWR DFLPD D &RPSDQKLD UHYLVD DV VXDV SUHPLVVDV
FRQWLQXDPHQWHHRVSRVVtYHLVHIHLWRVGHFRUUHQWHVGHVWDVUHYLV}HVVmRUHFRQKHFLGRVQRH[HUFtFLRRX
SHUtRGRHPTXHDVHVWLPDWLYDVVmRUHYLVWDV

'H PRGR D SURSRUFLRQDU XP HQWHQGLPHQWR GH FRPR D &RPSDQKLD IRUPD VHXV MXOJDPHQWRV VREUH
HYHQWRV IXWXURV LQFOXVLYH TXDQWR D YDULiYHLV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QDV HVWLPDWLYDV IRUDP
VXPDUL]DGDV DV SULQFLSDLV SROtWLFDV FRQWiEHLV FUtWLFDV HQYROYHQGR HVVHV MXOJDPHQWRV GD
DGPLQLVWUDomRLQFOXLQGRDVSUHPLVVDVHDVYDULiYHLVQDVTXDLVVHEDVHLDPHVSHFLDOPHQWHQHVVDV
SROtWLFDV

5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO impairment 

$DGPLQLVWUDomRDQDOLVDDQXDOPHQWHVHH[LVWHPHYLGrQFLDVGHTXHRYDORUFRQWiELOGHXPDWLYRQmR
VHUiUHFXSHUDGR UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGRVDWLYRV &DVRWDLVHYLGrQFLDVHVWHMDPSUHVHQWHV
pHVWLPDGRRYDORUUHFXSHUiYHOGRDWLYRVHQGRHVWHRPDLRUYDORUHQWUH L VHXYDORUMXVWRPHQRVRV
FXVWRVTXHVHULDPLQFRUULGRVSDUDYHQGrORH LL VHXYDORUHPXVR2YDORUGHXVRpHTXLYDOHQWHDRV
IOX[RVGHFDL[DGHVFRQWDGRV DQWHVGRVLPSRVWRV GHULYDGRVGRXVRFRQWtQXRGRDWLYR4XDQGRR
YDORUUHVLGXDOFRQWiELOGRDWLYRH[FHGHUVHXYDORUUHFXSHUiYHOpUHFRQKHFLGDDUHGXomR SURYLVmR 
GRVDOGRFRQWiELOGHVVHDWLYR impairment 

,PSRVWRVFRUUHQWHVHGLIHULGRV

2 LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR VRFLDO FRUUHQWHV H GLIHULGRV VmR FDOFXODGRV FRP EDVH QDV
DOtTXRWDV GH  DFUHVFLGD GR DGLFLRQDO GH  VREUH R OXFUR WULEXWiYHO H[FHGHQWH D 5
GX]HQWRV H TXDUHQWD PLO UHDLV  SDUD LPSRVWR GH UHQGD H GH  VREUH R OXFUR WULEXWiYHO SDUD
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3ROtWLFDV&RQWiEHLV&UtWLFDV

FRQWULEXLomRVRFLDOHFRQVLGHUDPDFRPSHQVDomRGHSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomR
VRFLDOOLPLWDGDDGROXFURUHDO
3DUDDVHPSUHVDVWULEXWDGDVSHOROXFURSUHVXPLGRVmRFDOFXODGRVFRPDWD[DGHSUHVXQomRGH
HDSOLFDGDVDVPHVPDVDOtTXRWDVGHDSXUDomRGROXFURUHDO

$ GHVSHVD FRP LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO FRPSUHHQGH RV LPSRVWRV FRUUHQWHV H
GLIHULGRVRVTXDLVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR

2LPSRVWRFRUUHQWHpRLPSRVWRDSDJDURXDUHFHEHUHVSHUDGRVREUHROXFURRXSUHMXt]RWULEXWiYHO
GR H[HUFtFLR D WD[DV GH LPSRVWRV GHFUHWDGDV RX VXEVWDQWLYDPHQWH GHFUHWDGDV QD GDWD GH
DSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVHTXDOTXHUDMXVWHDRVLPSRVWRVDSDJDU
FRPUHODomRDRVH[HUFtFLRVDQWHULRUHV

2LPSRVWRGLIHULGRpUHFRQKHFLGRFRPUHODomRjVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSUHMXt]RVILVFDLVHEDVH
QHJDWLYDHQWUHRVYDORUHVFRQWiEHLVGHDWLYRVHSDVVLYRVSDUDILQVFRQWiEHLVHRVFRUUHVSRQGHQWHV
YDORUHVXVDGRVSDUDILQVGHWULEXWDomR2LPSRVWRGLIHULGRpPHQVXUDGRSHODVDOtTXRWDVTXHVHHVSHUD
TXHVHMDPDSOLFDGDVjVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHQHJDWLYDTXDQGRHODVIRUHP
UHDOL]DGDVFRPEDVHQDVOHLVTXHIRUDPGHFUHWDGDVRXVXEVWDQWLYDPHQWHGHFUHWDGDVDWpDGDWDGH
DSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2VDWLYRVHSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRFRPSHQVDGRVFDVRKDMDXPGLUHLWROHJDOGHFRPSHQVDU
SDVVLYRVHDWLYRVILVFDLVFRUUHQWHVHHOHVHVWHMDPUHODFLRQDGRVDLPSRVWRGHUHQGDODQoDGRSHOD
PHVPDDXWRULGDGHWULEXWiULDVREUHDPHVPDHQWLGDGHVXMHLWDjWULEXWDomR

8P DWLYR GH LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV p UHFRQKHFLGR SRU SHUGDV ILVFDLV
FUpGLWRV ILVFDLV H GLIHUHQoDV WHPSRUiULDV GHGXWtYHLV QmR XWLOL]DGDV TXDQGR p SURYiYHO TXH OXFURV
IXWXURVVXMHLWRVjWULEXWDomRHVWDUmRGLVSRQtYHLVHFRQWUDRVTXDLVVHUmRXWLOL]DGRV

$WLYRVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVmRUHYLVDGRVQDGDWDGHDSUHVHQWDomR
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVHVHUmRUHGX]LGRVQDPHGLGDHPTXHVXDUHDOL]DomR
QmRVHMDPDLVSURYiYHO

3URYLVmRSDUDULVFRVWULEXWiULRVFtYHLVHWUDEDOKLVWDV

2 *UXSR 7UDFN  )LHOG p SDUWH GH SURFHVVRV MXGLFLDLV 3URYLV}HV VmR FRQVWLWXtGDV SDUD WRGDV DV
FRQWLQJrQFLDVUHIHUHQWHVDSURFHVVRVMXGLFLDLVSDUDRVTXDLVpSURYiYHOTXHXPDVDtGDGHUHFXUVRV
VHMD IHLWD SDUD OLTXLGDU D FRQWLQJrQFLD H XPD HVWLPDWLYD UD]RiYHO SRVVD VHU IHLWD $ DYDOLDomR GD
SUREDELOLGDGH GH SHUGD LQFOXL D DYDOLDomR GDV HYLGrQFLDV GLVSRQtYHLV D KLHUDUTXLD GDV OHLV D
MXULVSUXGrQFLDGLVSRQtYHODVGHFLV}HVPDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLVHVXDUHOHYkQFLDQRRUGHQDPHQWR
MXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV$VSURYLV}HVVmRUHYLVDGDVHDMXVWDGDV
SDUD OHYDU HP FRQWD DOWHUDo}HV QDV FLUFXQVWkQFLDV WDLV FRPR SUD]R GH SUHVFULomR DSOLFiYHO
FRQFOXV}HVGHLQVSHo}HVILVFDLVRXH[SRVLo}HVDGLFLRQDLVLGHQWLILFDGDVFRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRV
RXGHFLV}HVGHWULEXQDLV
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3ROtWLFDV&RQWiEHLV&UtWLFDV

1RVFDVRVHPTXHDSURYLVmRSRVVXLXPGHSyVLWRMXGLFLDOFRUUHVSRQGHQWHHR*UXSR7UDFN )LHOG
WHPDLQWHQomRGHOLTXLGDURSDVVLYRHUHDOL]DURDWLYRVLPXOWDQHDPHQWHRVYDORUHVVmRFRPSHQVDGRV
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,WHQV5HOHYDQWHV1mR(YLGHQFLDGRV1DV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV



  2V GLUHWRUHV GHYHP GHVFUHYHU RV LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRHPLVVRULQGLFDQGR

D
2VDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHORHPLVVRUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmRDSDUHFHP
QRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO off-balance sheet items WDLVFRPR

2 *UXSR 7UDFN  )LHOG QmR SRVVXL DWLYRV RX SDVVLYRV TXH QmR HVWHMDP UHIOHWLGRV QRV EDODQoRV
SDWULPRQLDLV GH  GH MXQKR GH   GH GH]HPEUR GH   H  RX HP VXDV QRWDV
H[SOLFDWLYDV

E
2XWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2 *UXSR 7UDFN  )LHOG QmR SRVVXL RXWURV LWHQV TXH QmR HVWHMDP UHIOHWLGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV GH  GH MXQKR GH   GH GH]HPEUR GH   H  RX HP VXDV QRWDV
H[SOLFDWLYDV
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&RPHQWiULRV6REUH,WHQV1mR(YLGHQFLDGRV1DV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV

  (P UHODomR D FDGD XP GRV LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLFDGRVQRLWHPRVGLUHWRUHVGHYHPFRPHQWDU

D
&RPRWDLVLWHQVDOWHUDPRXSRGHUmRYLUDOWHUDUDVUHFHLWDVDVGHVSHVDVRUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR
HPLVVRU

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGR
*UXSR 7UDFN  )LHOG UHODWLYDV DR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  H DRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

E
1DWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGR
*UXSR 7UDFN  )LHOG UHODWLYDV DR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  H DRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

F
1DWXUH]DHPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGR
*UXSR 7UDFN  )LHOG UHODWLYDV DR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  H DRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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3ODQRGH1HJyFLRV

  2V GLUHWRUHV GHYHP LQGLFDU H FRPHQWDU RV SULQFLSDLV HOHPHQWRV GR SODQR GH
QHJyFLRVGRHPLVVRUH[SORUDQGRHVSHFLILFDPHQWHRVVHJXLQWHVWySLFRV

D
,QYHVWLPHQWRVLQFOXLQGR

L
'HVFULomRTXDQWLWDWLYDHTXDOLWDWLYDGRVLQYHVWLPHQWRVHPDQGDPHQWRGRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1RV~OWLPRVDQRVRFUHVFLPHQWRGRQ~PHURGHORMDV7UDFN )LHOGRFRUUHXPDMRULWDULDPHQWHDWUDYpV
GHQRYDVIUDQTXLDVFRPXPQ~PHURUHGX]LGRGHDEHUWXUDGHQRYDVORMDVSUySULDV WUrVQRV~OWLPRV
WUrV DQRV  GR WRWDO GH ORMDV DEHUWDV  (VVH PRGHOR YHP PLQLPL]DQGR D QHFHVVLGDGH GH
LQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDTXHWRWDOL]DUDP5PLOKmRHPGHMXQKRGH5PLOK}HV
HP5PLOK}HVHPH5PLOK}HVHP

1RVSUy[LPRVDQRVD&RPSDQKLDSODQHMDLQYHVWLUFRPDXWLOL]DomRGRVUHFXUVRVREWLGRVSRUPHLRGH
VXD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV HP VXD SODWDIRUPD GH wellness EHP FRPR HP LQRYDo}HV
WHFQROyJLFDV$GLFLRQDOPHQWHLUiEXVFDULQYHVWLUHPXPQRYRFHQWURGHGLVWULEXLomR

$LQGDD&RPSDQKLDSUHWHQGHUHDOL]DULQYHVWLPHQWRVPHGLDQWHDXWLOL]DomRGHVHXFDSLWDOSUySULRSDUD
GDUFRQWLQXLGDGHDRVHXPRGHORGHH[SDQVmRGHORMDVSUySULDVQDPDQXWHQomRHUHPRGHODJHPGH
ORMDVH[LVWHQWHVHPWHFQRORJLDHORJtVWLFD

LL
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

$ &RPSDQKLD YHP ILQDQFLDQGR RV VHXV LQYHVWLPHQWRV FRP R IOX[R GH FDL[D JHUDGR SRU VXDV
DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV 1RV SUy[LPRV DQRV D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D VXD SULQFLSDO IRQWH GH
ILQDQFLDPHQWR FRQWLQXDUi VHQGR D VXD JHUDomR LQWHUQD GH FDL[D H VH QHFHVViULR EXVFDUi
FRPSOHPHQWDUHVVHILQDQFLDPHQWRDVPHOKRUHVOLQKDVGHHPSUpVWLPRVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGR

1mR REVWDQWH HVVDV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR WHUHP VLGR VXILFLHQWHV QR SDVVDGR RV LPSDFWRV GR
&29,'HPQRVVDVRSHUDo}HVSRGHPMXVWLILFDUQRIXWXURHFDVRRV'LUHWRUHVMXOJXHPSHUWLQHQWH
D XWLOL]DomR GH RXWUDV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR FRPR R PHUFDGR GH FDSLWDLV RX D FRQWUDWDomR GH
ILQDQFLDPHQWRV FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV FRP DV TXDLV WHPRV UHODFLRQDPHQWR SDUD ILQDQFLDU
HYHQWXDLVLQYHVWLPHQWRV

LLL
'HVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1mRKiQRYRVGHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRV

E
'HVGHTXHMiGLYXOJDGDLQGLFDUDDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRX
RXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGRHPLVVRU

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKiDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRXRXWURVDWLYRV
TXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGR*UXSR7UDFN )LHOGMiGLYXOJDGD
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3ODQRGH1HJyFLRV

F
1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRVLQGLFDQGR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

L
'HVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

LL
0RQWDQWHVWRWDLVJDVWRVSHORHPLVVRUHPSHVTXLVDVSDUDGHVHQYROYLPHQWRVGH
QRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

LLL
3URMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

LY
0RQWDQWHVWRWDLVJDVWRVSHORHPLVVRUQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVRX
VHUYLoRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
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2XWURV)DWRUHV&RP,QIOXrQFLD5HOHYDQWH



  &RPHQWDU VREUH RXWURV IDWRUHV TXH LQIOXHQFLDUDP GH PDQHLUD UHOHYDQWH R
GHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHTXHQmRWHQKDPVLGRLGHQWLILFDGRVRXFRPHQWDGRVQRV
GHPDLVLWHQVGHVWDVHomR

,03$&726'$&29,'3$5$$6$7,9,'$'(6'$&203$1+,$($60(','$6720$'$6

&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHP±³A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) em razão da disseminação do coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos,
ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros,
que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes em
nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e, finalmente,
nossa capacidade de continuar operando nossos negócio” H QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD³(YHQWRV5HFHQWHV±,PSDFWRVGD3DQGHPLDGR&29,'HP1RVVDV$WLYLGDGHV´DV
QRVVDVRSHUDo}HVVRIUHUDPXPLPSDFWRUHOHYDQWHHPUD]mRGDVPHGLGDVGHUHVWULomRjFLUFXODomR
GHSHVVRDVDGRWDGDVFRPRFRQVHTXrQFLDGDSDQGHPLDGR&29,'$OpPGLVVRDFUHGLWDPRVTXH
D SDQGHPLD SURYRFDGD SHOR QRYR FRURQDYtUXV FRQWLQXDUi D DIHWDU QRVVRV QHJyFLRV FRQGLomR
ILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVOLTXLGH]HIOX[RVGHFDL[D$FUHGLWDPRVDLQGDTXHDH[WHQVmR
GRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGHSHQGHUiGHGHVHQYROYLPHQWRVIXWXURVTXHVmRDOWDPHQWHLQFHUWRVH
LPSUHYLVtYHLV'HVVDIRUPDRVLPSDFWRVILQDQFHLURVGDSDQGHPLDQD&RPSDQKLDDLQGDQmRHVWmR
GHYLGDPHQWHGLPHQVLRQDGRVHPQRVVDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGHRXQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

2VLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGRVXUWRGR&29,'VmRFRQWtQXRVHSRUWDQWRDYDOLDUHPRVDHYROXomR
GRV HIHLWRV GD DWXDO SDQGHPLD HP QRVVDV UHFHLWDV DWLYRV UHVXOWDGRV QHJyFLRV H SHUVSHFWLYDV
LQFOXLQGRTXDOTXHUSRVVtYHODOWHUDomRQDQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV
$V QRVVDV DQiOLVHV VHUmR UHDOL]DGDV HP OLQKD FRP R 2ItFLR &LUFXODU &9061&6(3 Q 
HPLWLGR SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV HP  GH PDUoR GH  TXH RULHQWD RV
DGPLQLVWUDGRUHVHDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGHFRPSDQKLDVDEHUWDVDFRQVLGHUDUHPFXLGDGRVDPHQWH
RV LPSDFWRV GR &29,' HP VHXV QHJyFLRV H UHSRUWDUHP QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV RV
SULQFLSDLV ULVFRV H LQFHUWH]DV DGYLQGRV GHVVD DQiOLVH HP FRQVRQkQFLD FRP DV QRUPDV FRQWiEHLV
DSOLFiYHLV

1mRREVWDQWHGXUDQWHRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHDVVLPFRPRDWpD
SUHVHQWH GDWD KRXYH GLPLQXLomR VLJQLILFDWLYD QR Q~PHUR GH YHQGDV EHP FRPR QD UHDOL]DomR GH
HYHQWRVSHOD&RPSDQKLDWHQGRHPYLVWDRIHFKDPHQWRGDWRWDOLGDGHGHVXDVORMDVItVLFDV(PGH
PDUoRGHIHFKDPRVWHPSRUDULDPHQWHWRGDVDVQRVVDVORMDVItVLFDVSUySULDVHIUDQTXHDGDV
TXHVmRHPVXDPDLRULDORFDOL]DGDVHPVKRSSLQJVFHQWHUVRTXHWHYHLPSDFWRGLUHWRHUHOHYDQWHHP
QRVVDVRSHUDo}HVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURV'XUDQWHRPrVGHDEULO DSyV UHDYDOLDomR FULWHULRVD H
FDXWHORVD FHUWRV PXQLFtSLRV DXWRUL]DUDP D UHWRPDGD GDV DWLYLGDGHV GH YDUHMR 1R HQWDQWR ORMDV
ORFDOL]DGDV HP GLYHUVRV (VWDGRV HVWmR VXMHLWDV D XP UHJLPH GH KRUiULRV UHVWULWR EHP FRPR j
SRVVLELOLGDGH GH IHFKDPHQWR QRYDPHQWH HP FDVR GH UHJUHVVR QR FHQiULR GD GLVVHPLQDomR GR
&29,'HPGHWHUPLQDGDVORFDOLGDGHV
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2XWURV)DWRUHV&RP,QIOXrQFLD5HOHYDQWH

Comitês de Aprimoramento

,PHGLDWDPHQWH DSyV D GHFUHWDomR GR &29,' FRPR XPD SDQGHPLD LQVWDODPRV XP FRPLWr GH
JHVWmRGHFULVHIRUPDGRSRUQRVVRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDIRFDQGR
QRVVRVHVIRUoRVGHYHQGDQDDODYDQFDJHPGDSODWDIRUPDomnichannelORJUDQGRREWHUUHFHLWDGH
YHQGDVYLDRDSHUIHLoRDPHQWRGRVPHFDQLVPRVH[LVWHVHODQoDPHQWRHDFHOHUDomRGRVQRYRVPHLRV
GHYHQGDGLJLWDLV2FRPLWrIRLiJLOQDHODERUDomRGHXPSODQRGHHQIUHQWDPHQWRHSUHYHQomRGRV
SRVVtYHLVLPSDFWRVGR&29,'TXHUHVXOWRXQDWRPDGDGDVVHJXLQWHVPHGLGDV

•


•

3UHVHUYDomRGRFDL[DLPSOHPHQWDomRGHPHGLGDVGHIRUWDOHFLPHQWRGRFDL[DUHQHJRFLDomRGH
IRUQHFHGRUHV H SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV SDUD SRVWHUJDomR GH SDJDPHQWRV QHJRFLDo}HV FRP
ORFDGRUHV H DGPLQLVWUDGRUHV GH VKRSSLQJ FHQWHUV DGHTXDQGR RV SDJDPHQWRV GH DOXJXHO
FRQGRPtQLRHIXQGRGHSURPRomRDXPHQWRGDOLTXLGH]FRPRGHVFRQWRGDFDUWHLUDGHUHFHEtYHLV
GHFDUW}HVGHFUpGLWRQRYDORUGH5PLOK}HVHREWHQomRGHHPSUpVWLPREDQFiULRQRYDORU
GH 5 PLOK}HV FRP R %DQFR ,WD~ FRQWLQJHQFLDPHQWR GH GHVSHVDV UHYLVmR GR SODQR GH
LQYHVWLPHQWRVQRDQRGHUHYLVmRGRYROXPHGHFRPSUDVDGHVmRjVPHGLGDVGHDVVLVWrQFLD
JRYHUQDPHQWDOFRPRSRVWHUJDomRGRUHFROKLPHQWRGR3,6H&RILQVH&RQWULEXLomR3UHYLGHQFLiULD
HSDUFHODPHQWRGR)*76$OpPGLVVRIRLLPSOHPHQWDGDXPDURWLQDGHDFRPSDQKDPHQWRGLiULR
GRIOX[RGHFDL[DFRPIRFRHPPHGLGDVSDUDJHUDomRGHUHFHLWDVHFRQWHQomRGHJDVWRVEHP
FRPRXPSODQRGHFRQWLQJrQFLDGHGHVSHVDVPHGLDQWHDUHYLVmRGRVJDVWRVGHVXDViUHDVHGR
YROXPHGHFRPSUDVHUHDYDOLDomRGRRUoDPHQWRHSODQRGHLQYHVWLPHQWRVSDUDRDQRGH
7UDQVIRUPDomR GLJLWDO DFHOHUDomR GH QRVVD WUDQVIRUPDomR GLJLWDO FRP D PHOKRULD HP QRVVD
SODWDIRUPDGHHFRPPHUFHHGDORJtVWLFDSRUPHLRGHYiULDVDo}HVHPHGLGDVWHFQROyJLFDVH
RSHUDFLRQDLVSDUDDWHQGHUFRPUREXVWH]HHVWDELOLGDGHRDXPHQWRGHGHPDQGDRFDVLRQDGDSHOR
FUHVFLPHQWRGDVYHQGDVGRHFRPPHUFHEHPFRPRSDUDUHIRUoDUDRPQLFDQDOLGDGHGHQRVVDV
RSHUDo}HV$OpPGRDSULPRUDPHQWRGHQRVVDVLQLFLDWLYDVGHRPQLFDQDOLGDGHEXVFDPRVH[SORUDU
R SRWHQFLDO GH QRVVR HFRPPHUFH SRUPHLR GRZHEVLWH H WDPEpP GHRXWURVFDQDLVGHYHQGD
GLJLWDO FRPR SRU H[HPSOR R DSOLFDWLYR GR :KDWVDSS $ DFHOHUDomR GLJLWDO TXH SURPRYHPRV
HQYROYHX WDPEpP R ODQoDPHQWR GH QRVVR PRGHOR RQOLQH GH DXODV JUDWXLWDV GH GLYHUVDV
DWLYLGDGHV HVSRUWLYDV WDLV FRPR WUHLQDPHQWR IXQFLRQDO \RJD H SLODWHV RIHUHFLGDV SRU QRVVRV
SURIHVVRUHVSDUFHLURVHSURILVVLRQDLVFRQYLGDGRVYLVDQGRDPDQXWHQomRGHQRVVDSODWDIRUPD
GHwellness QRFRWLGLDQRGHQRVVRVFOLHQWHV


•


•

$SULPRUDPHQWRVORJtVWLFRVDSULPRUDPHQWRGDORJtVWLFDGD&RPSDQKLDSDUDSHUPLWLUDHQWUHJD
DVVHUWLYDHILFLHQWHHiJLOGHVXDVPHUFDGRULDVFRQWDQGRFRPXPDJHVWmRGHHVWRTXHHILFLHQWH
SDUDGDUDSRLRHSULRUL]DUYHQGDVSRUPHLRGRVFDQDLVGLJLWDLVFRPXPDPDUJHPUHQWiYHOEHP
FRPRDGDSWDUDDQiOLVHGHHVWRTXHjVQRYDVFRQGLo}HVGHGHPDQGDHFRQVXPRGHVHXVFOLHQWHV
'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDEXVFRXDXPHQWDUVHXIRFRQDPHOKRULDGDGLVFLSOLQDRSHUDFLRQDOH
HILFLrQFLD SRU PHLR GD VLPSOLILFDomR GDV RSHUDo}HV HP WRGD D RUJDQL]DomR DODYDQFDQGR VXD
HVFDOD
$SRLRjUHGHGHIUDQTXHDGRVHPIXQomRGDVPHGLGDVGHSUHVHUYDomRGRFDL[DHDXPHQWRGH
OLTXLGH] PHQFLRQDGRV DFLPD D &RPSDQKLD DGRWRX PHGLGDV SDUD DSRLDU D VXD UHGH GH
IUDQTXHDGRV FRQFHGHQGR SUD]RV PDLV DORQJDGRV SDUD R SDJDPHQWR GRV royalties H SDUD D
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2XWURV)DWRUHV&RP,QIOXrQFLD5HOHYDQWH

FRPSUDGHPHUFDGRULDVHQWUHRVPHVHVGHDEULODMXQKR$OpPGLVVRRULHQWRXHLQWHUYLXTXDQGR
QHFHVViULRQDVQHJRFLDo}HVGRVFXVWRVGHRFXSDomRHDOXJXHOGDVORMDVIUDQTXHDGDV3RUILP
IRL FRQVWLWXtGR XP SURJUDPD FKDPDGR ³0LQKD /RMD 3UHIHULGD´ FRP R LQWXLWR GH EHQHILFLDU RV
IUDQTXHDGRV EHP FRPR VHXV FOLHQWHV TXDQGR HVWHV HVWLYHVVHP UHDOL]DQGR FRPSUDV QR ecommerce

•

•

•

0HGLGDVGHSURWHomRjVD~GHDGRomRGHWUDEDOKRUHPRWRUHGXomRGHFRQWLQJHQWHQR&HQWURGH
'LVWULEXLomRHIHFKDPHQWRGDVORMDVHSODQHMDPHQWRGDUHDEHUWXUDGDVORMDVHREHGHFHQGRDRV
SURWRFRORVHVWDEHOHFLGRVSHODVDXWRULGDGHVS~EOLFDVFRPSHWHQWHV

3UHVHUYDomRHPSUHJRVDGHVmRDRSURJUDPDHPHUJHQFLDOGHPDQXWHQomRGRHPSUHJRHUHQGD
QRVWHUPRVGD0HGLGD3URYLVyULDQUHGX]LQGRDMRUQDGDGHWUDEDOKRHVDOiULRGHDOJXQV
FRODERUDGRUHV H VXVSHQGHQGR R FRQWUDWR GH RXWURV FRQIRUPH RV LQVWUXPHQWRV SUHYLVWRV SHOD
SUySULD0HGLGD3URYLVyULDQGHIRUPDDUHGX]LUDQHFHVVLGDGHGHGHVOLJDPHQWRVHEXVFDU
DWUDLUHUHWHUWDOHQWRVLPSRUWDQWHVSDUDD&RPSDQKLDH

$QiOLVHGRVLPSDFWRVGD&29,'IRLUHDOL]DGDDDQiOLVHGRVLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGD&29,'
 SRU PHLR GD L UHYLVmR GDV SUHPLVVDV GR WHVWH DQXDO GH impairment FXMD DQiOLVH QmR
GHPRQVWURXQHFHVVLGDGHGHUHFRQKHFLPHQWRGHDMXVWHQDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLV LL DQiOLVH
GHHYHQWXDLVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVGRFRQWDVDUHFHEHU LLL DQiOLVHGHHYHQWXDLVSHUGDV
SRUREVROHVFrQFLDGHHVWRTXHVPDQWHQGRVHDSROtWLFDGHSURYLV}HVDGRWDGD LY UHYLVmRGDV
SURMHo}HVGHUHVXOWDGRSDUDRDQRGHHDQiOLVHGDUHFXSHUDELOLGDGHGHLPSRVWRVGLIHULGRV
UHVXOWDQGRHPDORQJDPHQWRGRSHUtRGRGHUHDOL]DomRGRFUpGLWR Y DYDOLDomRGDVHVWLPDWLYDV
UHOHYDQWHV XWLOL]DGDV QD SUHSDUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQWHUPHGLiULDV H
YL UHQHJRFLDomRGRVFXVWRVGHDOXJXHOGDVORMDVSUySULDVFRPJUXSRVGH6KRSSLQJ&HQWHUV


(P XP VHJXQGR PRPHQWR GH PDLRU SHUFHSomR GD VLWXDomR FRPR XP WRGR H RSHUDQGR DFLPD GR
HVSHUDGR IRUPDPRV XP FRPLWr GH UHWRPDGD SDUD LPSOHPHQWDU DV PHGLGDV GH LQRYDomR TXH
SDVVDUDPDLQWHJUDUR'1$GD&RPSDQKLDGHIRUPDGHILQLWLYDFRQIRUPHGHVFULWRDEDL[R

• LPSOHPHQWDomR GDV PXGDQoDV GH DFHOHUDomR GLJLWDO FRPR DV IHUUDPHQWDV GH XWLOL]DomR GR
DSOLFDWLYR GH :KDWVDSS FRPR QRYR FDQDO GH YHQGDV GLJLWDO FRP LQWHJUDomR DR e-commerce
³social cart´±VHOHomRGHSURGXWRVSRUPHLRGRDSOLFDWLYR±DJHQGDGRVYHQGHGRUHVGLJLWDLVH
YLWULQHGLJLWDO 

• PHGLGDV GH DODYDQFDJHP GR HFRPPHUFH FRPR GHILQLomR GH IUHWH JUiWLV H[SUHVVR H VXSHU
H[SUHVVRSDUDHQWUHJDVHP6mR3DXOR

• LPSOHPHQWDomRGRSURJUDPDGHDXODVYLUWXDLVFRPSURIHVVRUHVGHWRGRR%UDVLODWUDYpVGR+XE
GH&RQWH~GR &RQWLQXHHP0RYLPHQWR DVHULQWHJUDGRDRDSOLFDWLYR7)6SRUWV

• UHWRUQRHFRQWUDWDomRGDVHPSUHVDVGHORJtVWLFDSDUDDPSOLDomRGRDWHQGLPHQWRGRHFRPPHUFH
HDEDVWHFLPHQWRGDVORMDVSDUDID]HUIUHQWHjVYHQGDVGLJLWDLVHSUHSDUDQGRSDUDDUHDEHUWXUD
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•

•

UHWRPDGDGDVFRPSUDVGHPHUFDGRULDWHPSRUDULDPHQWHVXVSHQVDVSHORFRPLWrGHJHVWmRGH
FULVHH

UHWRPDGDGRSURMHWRGHH[SDQVmRHDEHUWXUDGHQRYDVORMDVSDUDRTXDUWRWULPHVWUHGH
WHQGRHPYLVWDYLVmRGHRSRUWXQLGDGHGHGLYHUVRVIUDQTXHDGRVVREUHDSRVVLELOLGDGHGHPDUJHP
GHQHJRFLDomRGHSRQWRVFRPHUFLDLVHVWUDWpJLFRVFRQWDQGRFRPDSULPHLUDDEHUWXUDGHORMDDSyV
VXUJLPHQWRGDSDQGHPLDHPPDLRGH


$ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH VH D GXUDomR GD FXUYD GH FRQWiJLR GD SDQGHPLD
GHFRUUHQWH GD &29,' VH SURORQJDU QR WHPSR GHYHUi KDYHU XPD GHVDFHOHUDomR QDWXUDO GD
HFRQRPLDHPHGLGDVGHUHVWULomRFRQWtQXDVDIHWDQGRSRUWDQWRRSRGHUGHFRPSUDGRVFRQVXPLGRUHV
GHYDUHMRRTXHSRGHUiLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHRUHVXOWDGRHVSHUDGRGD&RPSDQKLDFRPSRVVtYHO
GLPLQXLomRGHYHQGDVHLPSRVVLELOLGDGHGHUHDOL]DomRGHQRVVRVHYHQWRVHH[SHULrQFLDVHVSRUWLYDV
UHIOH[RVTXHSRGHUmRWDPEpPLPSDFWDUDUHFHLWDRUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVRVQHJyFLRVFRQGLomR
ILQDQFHLUDIOX[RGHFDL[DHHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLD1RHQWDQWRQmRKRXYHDWpDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDUHQHJRFLDomRPDWHULDOGHFRQWUDWRVFRPRVIRUQHFHGRUHVRXIUDQTXHDGRV
GD &RPSDQKLD WDPSRXFR TXDLVTXHU RXWUDV PXGDQoDV PDWHULDLV TXH SRGHULDP LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHQRVVDUHFHLWD

$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDFRPSDQKDFRQWLQXDPHQWHRIDWXUDPHQWRGHVXDVRSHUDo}HVRTXH
SRVVLELOLWDTXHVHMDPFDSD]HVGHDQWHYHUHPFHUWDPHGLGDRLPSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'
HPVXDVDWLYLGDGHV$FUHGLWDPRVTXHQRVVRVIOX[RVGHFDL[DRSHUDFLRQDLVIXWXURVVHUmRVXILFLHQWHV
SDUD DWHQGHU jV QRVVDV QHFHVVLGDGHV IXWXUDV GH FDL[D RSHUDFLRQDO H GH LQYHVWLPHQWR QR IXWXUR
SUy[LPRHTXHDVPHGLGDVGHHFRQRPLDGHFXVWRVGHVFULWDVDEDL[RIRUWDOHFHUDPQRVVDFDSDFLGDGH
GH VXSRUWDU R LPSDFWR DGYHUVR GD SDQGHPLD GD &29,' 3DUD ILQV GH UHIRUoR GH FDL[D D
&RPSDQKLDHIHWXRXHPGHDEULOGHDFRQWUDWDomRGHXPDOLQKDGHHPSUpVWLPRGHFDSLWDOGH
JLURFRPR,WD~8QLEDQFR6$

6HP SUHMXt]R GHVVD DQiOLVH SDUD PDLRU WUDQVSDUrQFLD DR LQYHVWLGRU DEDL[R DSUHVHQWDPRV RV
LPSDFWRVGD&29,'YHULILFDGRVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHPQRVVRVHJPHQWR
RSHUDFLRQDOEHPFRPRDVPHGLGDVTXHWRPDPRVGLDQWHGDSDQGHPLD

Impacto no Segmento Operacional
$&RPSDQKLDHVWiRUJDQL]DGDHPXPD~QLFDXQLGDGHGHQHJyFLRHPIXQomRGDFRQFHQWUDomRGDV
DWLYLGDGHVTXHGHVHQYROYH2VHJPHQWRHQJOREDDVDWLYLGDGHVDVVRFLDGDVDRGHVHQYROYLPHQWRGH
VHXVQHJyFLRVHSRGHPVHUVXEGLYLGLGRVHP
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Varejo
1D VXEGLYLVmR GR YDUHMR UHIHUHQWH jV YHQGDV UHDOL]DGDV DR FRQVXPLGRU ILQDO QDV ORMDV SUySULDV
outlets H e-commerce D &RPSDQKLD DGRWRX FRPR HVWUDWpJLD GH LQYHVWLPHQWR R PDLRU
GHVHQYROYLPHQWRGHVXDSODWDIRUPDe-commerceEXVFDQGRVXSULUDGLPLQXLomRGDVYHQGDVHPORMDV
SUySULDVGHYLGRDRIHFKDPHQWRGDVPHVPDV'HVVDIRUPDFRPDSDQGHPLDFDXVDGDSHOR&29,'
 D &RPSDQKLD EXVFRX UHDJLU jV GHPDQGDV GRV FRQVXPLGRUHV H LQRYDo}HV WHFQROyJLFDV TXH
EXVFDYDGHVHQYROYHUQRFDQDOGHRPQLFDQDOLGDGHDSULPRUDQGRSDUDIXWXUDPHQWHRIHUHFHUDRVVHXV
FOLHQWHVRVVHUYLoRVGHship-from-storeHGHFRPSUDVonline FRPUHWLUDGDVQDORMDDOpPGR$SOLFDWLYR
7)6SRUWVSDUDFRPSUDV$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDEXVFRXDSULPRUDUDORJtVWLFDGHHQWUHJDVGH
VXDVPHUFDGRULDVSHUPLWLQGRTXHIRVVHPDLVDVVHUWLYDHUiSLGDSRUPHLRLQFOXVLYHGHXPDJHVWmR
GHHVWRTXHIRFDGDQRDSRLRHQDSULRULGDGHGHYHQGDVSRUPHLRGDVSODWDIRUPDVonlineHDGDSWDGD
jV QRYDV FRQGLo}HV GH GHPDQGD H FRQVXPR GH VHXV FOLHQWHV DOpP GH WHU SURSRUFLRQDGR IUHWH
JUDWXLWRSDUDHQWUHJDVH[SUHVVDVHP6mR3DXOR

1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDLQVWLWXLXD³(QWUHJD6XSHU([SUHVV´HPGHVXDVORMDVORFDOL]DGDV
QDV UHJL}HV LQGLFDGDV QR PDSD DEDL[R UHDOL]DQGR HQWUHJDV GHQWUR GH  GLD 7DLV ORMDV SRVVXHP
DLQGDDVLQLFLDWLYDVVKLSIURPVWRUHSURFHVVRGHDWHQGLPHQWRTXHWUDQVIRUPDDORMDItVLFDHPXP
SRQWRGHGLVWULEXLomRHSLFNXSLQVWRUHRXVHMDDUHWLUDGDGHSHGLGRVIHLWRVRQOLQHHPORMDVItVLFDV
$OpP GHVVDV  ORMDV TXH Mi HVWmR KDELOLWDGDV H RSHUDQGR RXWUDV  ORMDV HVWmR SURQWDV SDUD LU
FRQWUDWRSHQGHQWH HORMDVHVWmRHPWHVWHVILQDLV




'HQWUHDVLQRYDo}HVSURSRVWDVSDUDDODYDQFDUVXDVYHQGDVGHe-commerceD&RPSDQKLDLQVWLWXLX
D &DPSDQKD 0LQKD /RMD 3UHIHULGD QD TXDO SDJDPRV jV IUDQTXLDV XPD FRPLVVmR HP UHODomR jV
FRPSUDVUHDOL]DGDVonline SHORVFRQVXPLGRUHVDSDUWLUGDLGHQWLILFDomRGDORMDIUDQTXHDGDSUHIHULGD
GHVWHFRQVXPLGRUYLVDQGRRDSRLRjVORMDVIUDQTXHDGDVTXHIRUDPIHFKDGDVGXUDQWHHVWHSHUtRGR
$LQGD UHDOL]RX DFHOHUDo}HV GLJLWDLV QHVWH SHUtRGR TXH SDVVDUmR D LQWHJUDU GH IRUPD GHILQLWLYD R
PRGHORGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDFRPRDXWLOL]DomRGRDSOLFDWLYR:KDWVDSSFRPRFDQDOGHYHQGDV
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GLJLWDORIHUHFHQGRDRVYHQGHGRUHVXPDVpULHGHIHUUDPHQWDVFRPRDSRVVLELOLGDGHGHRIHUHFHUDR
FRQVXPLGRUXPDYLWULQHonlineDVHOHomRGHVHXVSURGXWRVHXPDDJHQGDQDUHIHULGDSODWDIRUPD

4XDQWRjVLQLFLDWLYDVGHRPQLFDQDOLGDGHD&RPSDQKLDGHVWDFD L 7)#+RPHQRTXDOpUHDOL]DGD
DYHQGDHPORMDItVLFDGHSURGXWRXVDQGRRHVWRTXHGRHFRPPHUFHFRPSRVWHULRUHQWUHJDQRORFDO
LQGLFDGRSHORFOLHQWH LL DWURFDGHFRPSUDVRQOLQHHPORMDVSUySULDVHIUDQTXLDV LLL RVKLSIURP
VWRUHSURFHVVRGHDWHQGLPHQWRTXHWUDQVIRUPDDORMDItVLFDHPXPSRQWRGHGLVWULEXLomR LY SLFNXS
LQ VWRUH RX VHMD D UHWLUDGD GH SHGLGRV IHLWRV RQOLQH HP ORMDV ItVLFDV Y VRFLDO VHOOLQJ RX VHMD
WUDQVDo}HV HIHWXDGDV SHOD HTXLSH GH YHQGDV GH ORMDV ItVLFDV SUySULDV H IUDQTXLDV  DWUDYpV GH
FHOXODUHVFRQHFWDGRVQDSODWDIRUPDGHHFRPPHUFHFRPFXSRQVGHLGHQWLILFDomRH YL YHQGDVYLD
:KDWVDSS FRP SDJDPHQWR DWUDYpV GH OLQN H XWLOL]DomR GRV HVWRTXHV GH ORMDV FRP HQWUHJDV QDV
FDVDVGRVFOLHQWHV

$SDQGHPLDGR&29,'DFHOHURXSURMHWRVUHODFLRQDGRVjSODWDIRUPDomnichannel GD&RPSDQKLD
SULQFLSDOPHQWHQRTXHVHUHIHUHjVYHQGDVUHDOL]DGDVSRUQRYRVPHLRVGLJLWDLV1RVHJXQGRWULPHVWUH
GHFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRHPDVYHQGDVonlineGDFRPSDQKLDDXPHQWDUDPHP
UHIOHWLQGRDVDOWHUDo}HVGHFRPSRUWDPHQWRFDXVDGDVSHORGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOVRPDGRj
DPSOLDomRGRPHUFDGRHQGHUHoiYHO

$GLFLRQDOPHQWH QR TXH VH UHIHUH DR SODQR GH H[SDQVmR H DEHUWXUD GH ORMDV R JUiILFR DEDL[R
GHPRQVWUDDHYROXomRREVHUYDGDHQWUHRVPHVHVGHDEULOGHDJRVWRGH



1R UHIHULGR SODQR GH H[SDQVmR D &RPSDQKLD UHWRPRX D DEHUWXUD GH QRYDV ORMDV WHQGR DEHUWR 
VHWH QRYDVORMDVVHQGR VHLV GHODVDSyVDSDQGHPLDGR&29,'3RVVXLDLQGD RQ]H 
ORMDVHPFRQVWUXomRHPDLV GR]H HPIDVHGHQHJRFLDomRILQDO2SODQRFRQWDFRPDDEHUWXUDGH
ORMDVHPQRYDVFLGDGHVDOpPGHORMDVIRUDGDVFDSLWDLVEHPFRPRHVWDEHOHFHXPSODQRGH
ORFDOL]DomR GLYHUVLILFDGR HVWDEHOHFHQGR TXH  GDV QRYDV ORMDV VHUmR GH UXD H DSHQDV  HP
VKRSSLQJ FHQWHUV $ &RPSDQKLD UHVVDOWD SRU ILP TXH HP OLQKD FRP VXD HVWUDWpJLD EDVHDGD QR
PRGHORGHIUDQTXLDVGDVQRYDVORMDVIUDQTXHDGDVTXHVHUmRDEHUWDVVmRGHWLGDVSRUDWXDLV
IUDQTXHDGRVGD&RPSDQKLD
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Eventos
7HQGR HP YLVWD DV PHGLGDV GH UHVWULWLYDV LPSRVWDV SHORV JRYHUQRV SDUD LPSHGLU RX UHWDUGDU D
SURSDJDomRGR&29,'D&RPSDQKLDQmRS{GHUHDOL]DUHYHQWRVFRPRDVFRUULGDVGHUXDVHRXWUDV
H[SHULrQFLDV HVSRUWLYDV SUHVHQFLDLV GHVGH R PrV GH PDUoR 'XUDQWH WDO SHUtRGR GH UHVWULomR GH
PRYLPHQWDomRHDJORPHUDo}HVD&RPSDQKLDGHVHQYROYHXD&DPSDQKD³&RQWLQXHHP0RYLPHQWR´
UHDOL]DQGRDXODVJUDWXLWDVGHGLYHUVDVDWLYLGDGHVHVSRUWLYDVWDLVFRPRWUHLQDPHQWRIXQFLRQDO\RJD
HSLODWHVRIHUHFLGDVSRUPDLVGHSURIHVVRUHVSDUFHLURVSDUDPDLVGHPLOSHVVRDVFRPXPD
PpGLDGHDSUR[LPDGDPHQWHSDUWLFLSDQWHVSRUDXOD$WpGHMXQKRGHIRUDPUHDOL]DGDV
DSUR[LPDGDPHQWH  DXODV RIHUHFLGDV GLDULDPHQWH HP KRUiULRV GLIHUHQWHV H FRP WHPiWLFDV
GLIHUHQWHVSDUDRVVHXVFOLHQWHV$WpGHMXQKRGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXXPDSHVTXLVDFRP
 FRQVXPLGRUHV TXH DYDOLDUDP DV DXODV RIHUHFLGDV H  GRV SDUWLFLSDQWHV DWULEXtUDP j
&DPSDQKDQRWDVHQWUHH

Atendimento ao consumidor

$&RPSDQKLDEXVFRXDSULPRUDUVXDVIRUPDVGHDWHQGLPHQWRjGLVWkQFLDDRFRQVXPLGRUJDUDQWLQGR
TXHHVWHSRVVXtVVHDFHVVRjH[SHULrQFLDGHFRPSUD7 )DSHVDUGRIHFKDPHQWRWHPSRUiULRGHVXDV
ORMDV ItVLFDV GXUDQWH R SHUtRGR GH GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO HP IXQomR GD SDQGHPLD &29,' 
'HVHQYROYHPRVXPKXEGHDXODVRQOLQHSRUPHLRGD&DPSDQKD&RQWLQXHHP0RYLPHQWRRIHUHFHQGR
DXODVJUDWXLWDVGHGLYHUVDVDWLYLGDGHVHVSRUWLYDVWDLVFRPRWUHLQDPHQWRIXQFLRQDO\RJDHSLODWHV
RIHUHFLGDVSRUQRVVRVSURIHVVRUHVSDUFHLURVSDUDPDLVGHPLOSHVVRDVWUD]HQGRDSURSRVWDGH
SODWDIRUPDGHwellnessSDUDVXDVFDVDV$&DPSDQKDSRVVXLQRWD136HPGHMXQKRGH


$&RPSDQKLDSDUWLFLSRXHPFDPSDQKDVVRFLDLVGHGRDo}HVGHPiVFDUDVGHSURWHomREHPFRPR
UHDOL]RX D GLVWULEXLomR GH PiVFDUDV GH SURWHomR SDUD RV SDUWLFLSDQWHV GDV DXODV GD &DPSDQKD
&RQWLQXH HP 0RYLPHQWR H SRVWHULRUPHQWH FOLHQWHV TXH UHDOL]DYDP FRPSUDV QR HFRPPHUFH
UHFHELDPXPDPiVFDUDGHSURWHomRDOpPGDDVVRFLDomRGHWDLVFDPSDQKDVFRPRGHVHQYROYLPHQWR
GH PiVFDUDV TXH SRVVXHP ILR GH WHFQRORJLD LQRYDGRUD H FRQWDP FRP WHFLGRDQWLYLUDO $Wp  GH
MXQKRGHIRUDPPDLVGHPLOPiVFDUDVHQWUHJXHVDRVIUDQTXHDGRVSDUDSRVWHULRUGLVWULEXLomR
DRVFOLHQWHV

$LQGD D &RPSDQKLD EXVFRX VH DOLQKDU jV QRYDV WHQGrQFLDV GH VHXV FOLHQWHV VH DGDSWDQGR DR
FHQiULR GR home office FDXVDGR SHOD QHFHVVLGDGH GH GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO EHP FRPR DR PDLRU
LQWHUHVVHGRS~EOLFRSHODEXVFDGHXPHVWLORGHYLGDDWLYRHVDXGiYHORIHUHFHQGRURXSDVFRQIRUWiYHLV
SDUD R FRWLGLDQR H R PDLRU HQJDMDPHQWR WHFQROyJLFR H YLUWXDO FRP VHXV FOLHQWHV 1HVVH VHQWLGR
GXUDQWHRSHUtRGRGDSDQGHPLDKRXYHXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQDYHQGDGHSURGXWRVHVSHFtILFRV
TXH UHSUHVHQWDP DV QRYDV WHQGrQFLDV GH FRQVXPR TXH D &RPSDQKLD EXVFRX DWHQGHU WHQGR
YHULILFDGRXPDXPHQWRGH L QDYHQGDGHWDSHWHVSDUD\RJDHQWUHRVPHVHVGHPDUoRDMXOKR
LL  QD YHQGD GH FDOoDV PDVFXOLQDV QR PrV GH PDLR LLL  QD YHQGD GH FDOoDV
IHPLQLQDVSDUDDSUiWLFDGH\RJDQRPrVGHMXQKR LY QDYHQGDGHDVVHQWRVGHJHOSDUD
ELFLFOHWDHQWUHRVPHVHVGHPDUoRDMXOKR Y QDYHQGDGHFDVDFRVPDVFXOLQRVQRPrVGH
MXQKRH YL QDYHQGDGHPRGHORVIHPLQLQRVGHVKRUWVQRPrVGHMXOKR
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Relação com os franqueados e fornecedores
2VIUDQTXHDGRVHSHTXHQRVIRUQHFHGRUHVFRPRVTXDLVD&RPSDQKLDPDQWpPUHODo}HVFRPHUFLDLV
IRUDPIRFRGHVHXVSODQRVGHDomRGHHQIUHQWDPHQWRGDSDQGHPLD1HVVHPRPHQWRD&RPSDQKLD
EXVFRXUHIRUoDUVHXUHODFLRQDPHQWRGHSDUFHULDGHORQJRSUD]RFRPVHXVIUDQTXHDGRVRIHUHFHQGR
VXSRUWHQDVQHJRFLDo}HVFRPVKRSSLQJVFHQWHUVSRVWHUJDomRGHWtWXORVHEXVFDQGRHTXLOLEUDURV
GHVFRQWRVHYDQWDJHQVRIHUHFLGRVDVHXVFOLHQWHVFRPDPDQXWHQomRGDJDUDQWLDGHUHQWDELOLGDGHH
PDUJHP GH OXFUR GRV QRVVRV IUDQTXHDGRV )RL GDGR LQtFLR jV UHQHJRFLDo}HV FRP RV JUDQGHV
IRUQHFHGRUHVHPPRPHQWRLQLFLDOGRSODQRGHDo}HVGHVHQYROYLGRSHORFRPLWrGHFULVHGHIRUPDD
IRFDU D GHVWLQDomR GH UHFXUVRV QD SURWHomR GRV SHTXHQRV IRUQHFHGRUHV FRP TXHP PDQWHPRV
UHODo}HV FRPHUFLDLV GH ORQJR SUD]R EHP FRPR PDQWHU HYHQWXDLV QtYHLV GH LQDGLPSOrQFLD VRE
PRQLWRUDPHQWRGD&RPSDQKLDUHVXOWDQGRHPSRXFRVFDVRVGHUHQHJRFLDomRQRSHUtRGR

1HVVHFHQiULRIRLGHVHQYROYLGRXPHFRVVLVWHPDGHSURWHomRDRVIUDQTXHDGRVGD&RPSDQKLDRTXH
JDUDQWLXVHJXUDQoDILQDQFHLUDRVXILFLHQWHSDUDTXHMiWHQKDVLGRUHDOL]DGDDSULPHLUDDEHUWXUDGH
ORMDDSyVDUHGXomRGRVLPSDFWRVGD&29,'EHPFRPRDH[SHFWDWLYDGHUHWRPDGDGRSODQRGH
H[SDQVmRHDEHUWXUDGHORMDVGD&RPSDQKLDSUHYLVWRSDUDRTXDUWRWULPHVWUHGH

Outras medidas tomadas
5HVVDOWDPRVTXHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVWrPVHJXLGRDVUHFRPHQGDo}HVGHVD~GHS~EOLFD
H GH DSRLR jV UHPHGLDo}HV GRV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GD &29,' WDQWR QR TXH VH UHIHUH DR
IXQFLRQDPHQWRGHVXDVORMDVTXDQWRDRVIXQFLRQiULRVHVHWRUDGPLQLVWUDWLYR

'HVVDIRUPDDGRWDPRVDVVHJXLQWHVPHGLGDV

Saúde e Segurança
•
•
•
•
•

$GRomRGHUHJLPHGHWUDEDOKRUHPRWRGHGRVIXQFLRQiULRVWUDEDOKDQGRHPQRVVDVHGH
'LVSRQLELOL]DomR GH iOFRRO HP JHO SDUD WRGRV RV VHXV IXQFLRQiULRV DOpP GD LQVWDODomR GH
WRWHQVGHiOFRROHPJHOQDVXQLGDGHVGD&RPSDQKLD
0HGLomRGHWHPSHUDWXUDGRVIXQFLRQiULRVQRV&HQWURVGH'LVWULEXLomRORMDVHVHGH
$TXLVLomRGHDSOLFDWLYRSDUDRPRQLWRUDPHQWRGHVLQWRPDVUHODFLRQDGRVj&29,'H
(QYLR GH NLW FRPSRVWR SRU VHLV PiVFDUDV GH WHFLGR GHVHQYROYLGDV SHOD &RPSDQKLD XPD
YLVHLUDface shieldiOFRROJHOLQGLYLGXDOHSDQIOHWRGHRULHQWDo}HVUHODFLRQDGDVj&29,'
DRVIXQFLRQiULRV


Recursos Humanos
•
•
•
•

3URPRYHU FRQYHUVDV FRP RV IXQFLRQiULRV SDUD DVVHJXUDU DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH VD~GH
SDUDDVHTXLSHVGHORMDVHGHJHVWmR
3iJLQDQDLQWUDQHWFRPDGLVSRQLELOL]DomRGHFRPXQLFDGRVGHRULHQWDo}HVUHODFLRQDGDVj
&29,'
(QYLRGHHPDLOVHYtGHRVLQVWLWXFLRQDLVSDUDUHIRUoDUDQHFHVVLGDGHGHDGRomRGHSURWRFRORV
GHKLJLHQHHRXWUDVPHGLGDVGHVD~GHH
3DUWLFLSDomRHPFDPSDQKDVGHGRDo}HVGHPiVFDUDV
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2XWURV)DWRUHV&RP,QIOXrQFLD5HOHYDQWH

1mRKiHYHQWRVUHFHQWHVFRPSDUiYHLVTXHGHHPRULHQWDomRTXDQWRDRVHIHLWRVGDGLVVHPLQDomRGR
&29,' FRPR SDQGHPLD JOREDO H DVVLP RV LPSDFWRV GHILQLWLYRV GR VXUWR QRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDHDVPHGLGDVTXHGHYHUmRVHUWRPDGDVSDUDOLGDUFRPHVVHVLPSDFWRVVmRDOWDPHQWH
LQFHUWRVHVXMHLWRVDPXGDQoDV9LGHQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD³)DWRUHVGH5LVFR²
5LVFRV5HODFLRQDGRVDR(PLVVRU²A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) em razão da disseminação do coronavírus (COVID-19), a percepção de seus
efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos
futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes
em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e, finalmente,
nossa capacidade de continuar operando nossos negócios´
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3URMHo}HV'LYXOJDGDV(3UHPLVVDV

3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV

1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
GHVGHTXHQmRWHQKDVLGRGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVDQWHULRUPHQWH'HVVDIRUPDRSWDPRV
SRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSURMHo}HVGHTXDOTXHUQDWXUH]D LQFOXVLYH
RSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVjVQRVVDVDWLYLGDGHVHjVGHQRVVDVFRQWURODGDV
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$FRPSDQKDPHQWR($OWHUDo}HV'DV3URMHo}HV'LYXOJDGDV

$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV

1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
GHVGHTXHQmRWHQKDVLGRGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVDQWHULRUPHQWH'HVVDIRUPDRSWDPRV
SRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSURMHo}HVGHTXDOTXHUQDWXUH]D LQFOXVLYH
RSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVjVQRVVDVDWLYLGDGHVHjVGHQRVVDVFRQWURODGDV
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
Nossa estrutura administrativa é constituída pelo Conselho de Administração e pela Diretoria,
conforme previsto no nosso Estatuto Social.
O conselho fiscal não tem caráter permanente e pode ser instalado a pedido de nossos acionistas
ou mediante exigência legal. Na data deste Formulário de Referência, nosso conselho fiscal não está
instalado.
Possuímos, além destes órgãos, em caráter permanente, os seguintes comitês estatutários: Comitê
de Auditoria Estatutário e Comitê de Estratégia e Inovação, cujas atribuições também estão
detalhadas abaixo. Além desses, outros comitês poderão ser instituídos pelo Conselho de
Administração, quando necessário.
(a)

atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que

se reportam ao conselho de administração, indicando:
Nosso Conselho de Administração é composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, por 7 (sete)
membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos,
considerando-se cada ano como o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais
Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2
(dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme
a definição do Estatuto Social da Companhia, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho
de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os
eleger, sendo também considerado como independente o conselheiro eleito mediante faculdade
prevista pelo art. 141, parágrafos 4° e 5° da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista controlador.
Conselho de Administração:
Além das responsabilidades previstas nos termos da legislação aplicável, em conformidade com o
Estatuto Social e o Regimento Interno do Conselho de Administração, é de responsabilidade do
Conselho de Administração:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii)

aprovar e rever o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o plano

plurianual da Companhia;
(iii)

aprovar o código de conduta da Companhia e as políticas corporativas relacionadas a (i)

divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (ii) gerenciamento de riscos; (iii)
transações com partes relacionadas e gerenciamento de conflitos de interesses; (iv) remuneração
de administradores; e (v) indicação de administradores;
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(iv)

eleger e destituir os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração, dentro do

limite global da remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral;
(v)

fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis da

Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e de
quaisquer outros atos;
(vi)

escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os

esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;
(vii)

apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações

financeiras da Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
(viii)

submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do

exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços semestrais, ou em períodos
menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes
desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou
intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço
anual ou semestral;
(ix)

apresentar à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;

(x)

apresentar à Assembleia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e incorporação da

Companhia e de incorporação, pela Companhia, de outras sociedades, bem como autorizar a
constituição, dissolução ou liquidação de subsidiárias;
(xi)

deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;

(xii)

deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no

caso do artigo 132 da Lei das S.A.;
(xiii)

manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral;

(xiv)

aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às controladas

ou coligadas da Companhia, que não seja da alçada da Diretoria, no caso da administração da
Companhia, nos termos deste Estatuto Social;
(xv)

autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste

Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão
das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu
exercício nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação
seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em
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oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;
(xvi)

dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo 6º deste Estatuto

Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis; (ii) de acordo
com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações
aos administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços da Companhia ou
de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no
exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização
de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações;
(xvii)

deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de

cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos
legais pertinentes;
(xviii)

estabelecer a alçada da Diretoria para contratar endividamento, sob a forma de

empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que
afete a estrutura de capital da Companhia, bem como autorizar a contratação de endividamento,
sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio
jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia de valor superior à alçada da Diretoria;
(xix)

deliberar sobre a emissão de debêntures simples, e, sempre que respeitados os limites

do capital autorizado, debêntures conversíveis em ações, podendo as debêntures, de qualquer das
classes, ser de qualquer espécie ou garantia;
(xx)

deliberar sobre a emissão de notas promissórias comerciais privadas e/ou para oferta

pública de distribuição;
(xxi)

deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela Companhia de

debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital autorizado, sobre (i) a época
e as condições de vencimento, amortização ou resgate, (ii) a época e as condições para pagamento
dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e (iii) o modo de
subscrição ou colocação, bem como a espécie das debêntures;
(xxii)

autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações societárias, bem

como autorizar associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros;
(xxiii)

autorizar a celebração, alteração, rescisão ou cancelamento de contratos, acordos ou

similares envolvendo as marcas registradas ou depositadas em nome da Companhia ou de
qualquer sociedade controlada pela Companhia, salvo em casos de licenciamento de marcas para
uso em brindes, materiais promocionais ou divulgação;
(xxiv)

estabelecer a alçada da Diretoria para a aquisição ou alienação de bens do ativo
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permanente e bens imóveis, bem como autorizar aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente de valor superior à alçada da Diretoria, salvo se a transação estiver contemplada no
orçamento anual da Companhia;
(xxv)

estabelecer a alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e a prestação de

avais, fianças e garantias a obrigações próprias, bem como autorizar a constituição de ônus reais
e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias de valor superior à alçada da
Diretoria;
(xxvi)

conceder, em casos especiais, autorização específica para que determinados

documentos possam ser assinados por apenas um membro da administração, do que se lavrará
ata no livro próprio;
(xxvii)

aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações;

(xxviii)

elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública de aquisição de

ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia;
(xxix)

aprovar seu próprio regimento interno e o regimento interno da Diretoria e de todos os

Comitês;
(xxx)

aprovar as atribuições da Auditoria Interna e, diretamente ou por meio do Comitê de

Auditoria Estatutário, receber o reporte daquela área, avaliando, ao menos anualmente, se a sua
estrutura e orçamento são suficientes ao desempenho de suas funções;
(xxxi)

designar os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, do Comitê de Estratégia e

Inovação e dos demais Comitês que vierem a ser instituídos pelo Conselho de Administração;
(xxxii)

estruturar um processo de avaliação do Conselho de Administração, de seus Comitês e

da Diretoria, a ser realizado ao menos uma vez durante a vigência do mandato da administração;
(xxxiii)

deliberar sobre o fechamento de filiais; e

(xxxiv)

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e pelos Comitês,

bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar
necessário.
Além disto, compete exclusivamente ao Presidente do Conselho de Administração, de acordo com
o Regimento Interno do Conselho de Administração:
(i)

convocar a Assembleia Geral, nos termos do o Artigo 9, parágrafo 1°, do Estatuto Social;
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(ii)

presidir a Assembleia Geral, nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social;

(iii)

organizar a agenda das reuniões do Conselho de Administração;

(iv)

convocar, organizar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, nos termos

do Artigo 19 do Estatuto Social;
(v)

assegurar que os membros do Conselho de Administração recebam informações

completas e tempestivas sobre os itens constantes da agenda das reuniões;
(vi)

coordenar as interações entre o Conselho de Administração e a administração e os

comitês da Companhia; e
(vii)

nomear um Secretário de Governança, para apoiar o Conselho de Administração no

exercício de suas atividades, conforme detalhado no Artigo 6 do Regimento Interno do Conselho
de Administração.
As atribuições de nosso Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Estratégia e Inovação,
órgãos de assessoramento ao Conselho de Administração, estão indicadas no item (ii) abaixo.
(i) se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável
pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na
rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados
O Conselho de Administração, a Diretoria, o Comitê de Auditoria Estatutário e o Comitê de Estratégia
e Inovação possuem regimentos internos próprios, os quais foram devidamente aprovados em
reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de fevereiro de 2020 e, com relação ao
regimento interno da Diretoria, tendo sido alterado em reunião do Conselho de Administração
realizada em 13 de agosto de 2020 e, com relação aos regimentos do Conselho de Administração e
do Comitê de Auditoria Estatutária, tendo sido alterados em 17 de setembro de 2020, e que podem
ser consultados no website da CVM (www.cvm.gov.br), em nosso website (http://tfco.com.br), bem
como fisicamente em nossa sede.
Além do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Estratégia e Inovação, outros Comitês
poderão ser instituídos pelo Conselho de Administração de tempos em tempos. O Conselho de
Administração aprovará os regimentos internos dos demais Comitês que vierem a ser instituídos, os
quais estipularão as competências, as composições, as regras de convocação, instalação, votação
e periodicidades das reuniões, prazos dos mandatos, eventuais requisitos de qualificação de seus
membros e atividades do coordenador de cada Comitê, entre outras matérias.
(ii) se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas
principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto
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Comitê de Auditoria:
Possuímos um Comitê de Auditoria Estatutário, que atende plenamente aos requisitos do
Regulamento do Novo Mercado e parcialmente aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM,
tendo em vista que, apesar de termos nossas ações listadas no Nível 2 de Governança Corporativa
da B3, adotamos determinadas práticas de governança corporativa recomendadas pelo Novo
Mercado.
Nosso Comitê de Auditoria Estatutário, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de
Administração, é composto por, no mínimo, 3 (três) membros, nomeados pelo Conselho de
Administração, sendo que: (i) ao menos 1 (um) deles deve ser um conselheiro independente, nos
termos definidos no Regulamento do Novo Mercado; (ii) ao menos 1 (um) deve ter reconhecida
experiência em assuntos de contabilidade societária, em conformidade com as normas aplicáveis
expedidas pela CVM; (iii) 1 (um) dos membros poderá acumular as qualificações descritas nos itens
(i) e (ii) acima; e (iv) nenhum dos membros poderá ser controlador, nem diretor, ou subordinado de
diretor, da Companhia, de seu acionista controlador, direto ou indireto, ou de sociedades controladas,
coligadas ou sob controle comum.
É de responsabilidade do Comitê de Auditoria Estatutário:
(i)

opinar sobre a contratação ou destituição dos auditores independentes da Companhia;

(ii)

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras, bem como acompanhar o orçamento anual e o orçamento de capital da
Companhia;

(iii)

acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos, compliance

(iv)

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

(v)

avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das

e riscos corporativos da Companhia;

políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações com partes
relacionadas; e
(vi)

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.

O Comitê de Auditoria Estatutário deve elaborar, anualmente, relatório resumido contemplando as
reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos, e destacando as recomendações feitas pelo
Comitê ao Conselho de Administração.
Além disto, o Comitê de Auditoria Estatutário contará com um coordenador, nomeado pelo Conselho
de Administração dentre os membros do Comitê de Auditoria, que será responsável, nos termos do
regimento interno do Comitê de Auditoria Estatutário, por:
(i)

convocar, instalar e presidir as reuniões do Comitê de Auditoria;

(ii)

representar o Comitê de Auditoria em suas interações com o Conselho de Administração e
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a Diretoria, outros grupos de trabalho ou comitês internos e outros órgãos da Companhia.
Também será encarregado de representar

o

Comitê de

Auditoria

assinando

correspondências, intimações e relatórios;
(iii)

convidar outros participantes a participar das reuniões do Comitê de Auditoria; e

(iv)

cumprir e impor o cumprimento deste Regimento Interno aos membros do Comitê de
Auditoria.

Por fim e conforme estabelecido na Política de Partes Relacionadas da Companhia, o Comitê de
Auditoria Estatutário é responsável também pela análise e acompanhamento de eventuais
Transações com Partes Relacionadas, conforme determinado na referida Política. Nesse sentido,
caso uma potencial transação com parte relacionada seja informada ao Comitê de Auditoria
Estatutário, este deverá elaborar relato ou aprovar parecer prévio elaborado pelo Departamento
Jurídico da Companhia, conforme o caso e a depender do critério de relevância da referida transação.
Para que possa executar essas atividades, deverá ter acesso a toda a documentação relevante e
necessária referente às transações relatadas, bem como solicitar à Diretoria análise de alternativas
de mercado à transação em questão, eventuais pareceres de especialistas ou relatórios técnicos
julgados necessários para fornecer seu parecer ou tomar sua decisão.
Cabe também ao Comitê de Auditoria Estatutário avaliar e monitorar o cumprimento da Política de
Partes Relacionadas da Companhia e, se necessário, recomendar ao Conselho de Administração a
correção ou aprimoramento da mesma.
Comitê de Estratégia e Inovação:
A Companhia possui também um Comitê de Estratégia e Inovação que atende plenamente aos
requisitos da regulamentação a ele aplicável.
Nosso Comitê de Estratégia e Inovação, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de
Administração, é composto por, no mínimo, 3 (três) membros e, no máximo, 5 (cinco) membros,
nomeados pelo Conselho de Administração dentre seus membros, para mandatos de até 2 (dois)
anos, renováveis por iguais períodos.
É de responsabilidade do Comitê de Estratégia e Inovação:
(i)

analisar e fornecer aconselhamento e opinião ao Conselho de Administração quanto à
estratégia e à definição de metas e objetivos da Companhia;

(ii)

analisar e fornecer aconselhamento e opinião ao Conselho de Administração quanto às
oportunidades relevantes de aquisições e fusões da Companhia e de suas subsidiárias; e

(iii)

solicitar e receber atualização da Diretoria sobre a implementação do plano de investimento
e expansão.

Além disto, o Comitê de Estratégia e Inovação contará com um coordenador, que será responsável
por representar o Comitê de Estratégia e Inovação e organizar e coordenar suas atividades. Além
disso, nos termos do regimento interno do Comitê de Estratégia e Inovação, será responsável por:
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(i)

convocar, de acordo como artigo 8 de seu regimento interno, instalar e presidir as reuniões
do Comitê de Estratégia e Inovação;

(ii)

representar o Comitê de Estratégia e Inovação em suas interações com o Conselho de
Administração e a Diretoria, outros grupos de trabalho ou comitês internos e outros órgãos
da Companhia. Também será encarregado de representar o Comitê de Estratégia e
Inovação assinando correspondências e relatórios;

(iii)

convidar os participantes a participar das reuniões do Comitê de Estratégia e Inovação; e

(iv)

cumprir e impor o cumprimento de seu Regimento Interno aos membros do Comitê de
Estratégia e Inovação.

(iii) de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente,
indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra auditoria com
o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data
da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores
onde o documento pode ser consultado
Embora nós não possuamos uma política formalizada de contratação de serviços de extra auditoria
com o auditor independente, no último exercício social contratamos serviço extra auditoria com
nossos auditores independentes. Nesta ocasião, os contratamos para prestar consultoria sobre
referente à adequação de nossas demonstrações financeiras ao IFRS16.
Optamos pela escolha de nossos auditores independentes para prestar referida consultoria, pois o
fato de eles já possuírem familiaridade com nossos balanços, permitiu que o serviço fosse realizado
de maneira mais ágil. Além disto, entendemos que o valor proposto por eles era compatível com os
praticados no mercado em geral.
Vale citar que, nos termos de nosso Estatuto Social, é responsabilidade do Conselho de
Administração escolher e destituir nossos auditores independentes.
Além disto, o Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos de seu Regimento Interno, é responsável
por recomendar ao Conselho de Administração sobre a contratação e destituição dos auditores
independentes, bem como por supervisionar suas atividades.
Adicionalmente, o Conselho de Administração, com apoio do Comitê de Auditoria Estatutário, deve
assegurar-se de que as demonstrações financeiras sejam auditadas por auditor independente com
qualificação e experiência apropriada, instrumento fundamental para a confiabilidade desses dados,
e que os auditores independentes cumpram as regras profissionais de independência, incluindo a
autonomia financeira do respectivo contrato de auditoria.
Para fins de avaliação do trabalho da auditoria independente, os auditores devem se reportar ao
Conselho de Administração, informando quaisquer discussões havidas com os colaboradores da
Companhia e a gestão sobre políticas contábeis críticas, mudança no escopo dos trabalhos,
deficiências relevantes e falhas significativas nos controles e tratamento contábeis alternativos,
avaliação dos riscos e análise de possibilidade de fraudes. O Conselho de Administração pode
convocar nossos auditores independentes e os de nossas sociedades controladas direta ou
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indiretamente para prestar os esclarecimentos que entender necessários. Ademais, o Comitê de
Auditoria, que se reporta ao Conselho de Administração, supervisiona todas suas atividades dos
auditores independentes e pode recomendar ao Conselho de Administração a substituição destes,
caso entenda que a prestação dos serviços não está satisfatória.
(b)

em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes

individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso
positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o
regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
A Diretoria possui regimento interno próprio, conforme aprovado em reunião do Conselho de
Administração realizada em 27 de fevereiro de 2020, tendo sido alterado em 13 de agosto de 2020,
que pode ser consultado no website da CVM (www.cvm.gov.br), em nosso website
(http://tfco.com,br), bem como fisicamente em nossa sede.
Nos termos do artigo 21 do nosso Estatuto Social, a Diretoria, cujos membros serão eleitos e
destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de no mínimo 2 (dois) e
no máximo 8 (oito) membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor de Relações com
Investidores, um Diretor de Operações, um Diretor Digital, um Diretor de Financeiro, um Diretor de
Gente e Gestão, um Diretor de Marketing e Varejo e um Diretor Executivo. Os cargos de DiretorPresidente e Diretor de Relações com Investidores são de preenchimento obrigatório e os demais
de preenchimento facultativo. Os Diretores poderão acumular cargos.
Nossa Diretoria possui todos os poderes para implementar as deliberações das Assembleias Gerais
e do Conselho de Administração e praticar os atos necessários ao funcionamento regular dos nossos
negócios, observados valores de alçada fixados pelo Conselho de Administração e a as
competências dos demais órgãos societários. Em conformidade com nosso Estatuto Social e com o
Regimento Interno da Diretoria, é de responsabilidade da Diretoria, como órgão colegiado:
(i)

aprovar e submeter, anualmente, o relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem
como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação
do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;

(ii)

propor, ao Conselho de Administração, o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano
de negócios e o plano plurianual;

(iii)
(iv)

deliberar sobre a abertura de filiais; e
decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral
ou do Conselho de Administração.

Compete ao Diretor-Presidente, individualmente:
(i)

coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todos os negócios e operações da

Companhia;
(ii)

coordenar as atividades dos demais Diretores da Companhia e de suas controladas,
observadas as atribuições específicas previstas no Estatuto Social;
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(iii)

aprovar a estrutura organizacional da Companhia;

(iv)

dirigir, no mais alto nível, as relações institucionais da Companhia;

(v)

convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e

(vi)

desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas
pelo Conselho de Administração.

Compete ao Diretor de Relações com Investidores, individualmente:
(i)

prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão
onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado
o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e
atender às demais exigências dessa regulamentação;

(ii)

representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados

(iii)

cumprir e garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas na Política de Divulgação e

de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia;
Negociação, além de esclarecer dúvidas sobre o seu conteúdo e aplicação; e
(iv)

desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas
pelo Diretor-Presidente.

Compete ao Diretor Financeiro:
(i)

gerenciar e responder pelo controle orçamentário da Companhia;

(ii)

prover informações financeiras e gerenciais;

(iii)

responder pelo controle de fluxo de caixa, aplicações financeiras e investimentos da
Companhia;

(iv)

supervisionar as atividades jurídicas, de contabilidade e fiscais da Companhia; e

(v)

gerenciar a expansão da Companhia.

Compete ao Diretor de Operações:
(i) estabelecer, gerenciar e responsabilizar-se pela estratégia comercial, de distribuição e
logística;
(ii) administrar as filiais, fábricas e centros de distribuição da Companhia no tocante à fabricação
e distribuição de produtos; e
(iii) gerenciar a compra de insumos para a produção.
Compete ao Diretor Digital:
(i)

promover a inovação tecnológica da Companhia;

(ii)

suportar estratégia digital com soluções tecnológicas omnichannel;

(iii)

responder por toda a estrutura de tecnologia da informação; e

(iv)

coordenar o serviço de atendimento ao cliente.

Compete ao Diretor de Gente e Gestão:
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(i)

gerir e administrar os recursos humanos da Companhia;

(ii)

coordenar a comunicação interna e do marketing;

(iii)

gerenciar facilities;

(iv)

gerenciar o treinamento corporativo; e

(v)

gerenciar a área de compras de indiretos.

Compete ao Diretor de Marketing e Varejo:
(i)planejar, definir e acompanhar todas as atividades de marketing e vendas dos produtos e serviços
da Companhia;
(ii)definir as estratégias de atuação e posicionamento da Companhia relacionada aos seus produtos
e serviços, incluindo análise de mercado, publicidade, propaganda e desenvolvimento de
programas;
(iii)estabelecer políticas de vendas e de marketing; e
(iv)estabelecer padrão de imagem a fim de melhorar a visibilidade e posição competitiva da
Companhia, inclusive com execução do visual merchandising.
Compete ao Diretor Executivo desempenhar as atribuições que lhe forem determinadas pelo
Conselho de Administração.
(c)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se

possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo
conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado
Nosso Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com poderes e atribuições a ele
conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido de
acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos da CVM. Na data
deste Formulário de Referência, o conselho fiscal não está instalado e não possui regimento interno
próprio.
Quando instalado, nosso Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 (três) e, no máximo 5
(cinco) membros e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles qualificados em
conformidade com as disposições legais.
(d)

se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de

cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso
positivo:
Nos termos de nosso Estatuto Social, conforme aprovado por meio de alteração ao contrato social
da Companhia realizado em 27 de fevereiro de 2020 e tendo sido alterado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 13 de agosto de 2020, compete ao Conselho de Administração estruturar
um processo de avaliação do Conselho de Administração, de seus comitês e da Diretoria. Nesse
sentido, em 17 de setembro de 2020 o Conselho de Administração da Companhia aprovou o
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processo de avaliação dos membros do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento
ao Conselho de Administração e da Diretoria.
(i) a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente
em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
Com o objetivo de aprimorar continuamente a sua efetividade, auxiliando os próprios Conselheiros a
analisarem suas contribuições, bem como estabelecer planos de ação para o constante
aperfeiçoamento do órgão, o Conselho realizará, no mínimo, 1 (uma) vez durante a vigência do
mandato dos Conselheiros uma autoavaliação de cada um de seus membros, individualmente, uma
avaliação do desempenho do próprio conselho, como órgão colegiado e dos comitês de
assessoramento ao Conselho de Administração. A condução do processo de avaliação é de
responsabilidade do Presidente do Conselho de Administração, sendo facultativa a utilização de
assessoria externa especializada.
Diretoria
Com o objetivo de aprimorar continuamente a sua efetividade, auxiliando os próprios Diretores a
analisarem suas contribuições, bem como estabelecer planos de ação para o constante
aperfeiçoamento do órgão, a Diretoria realizará, no mínimo 1 (uma) vez durante a vigência do
mandato dos Diretores, a avaliação formal do desempenho da própria Diretoria e de cada um dos
Diretores, individualmente. Estará elegível para participar do processo de avaliação, como avaliador
ou avaliado, os Diretores que estiverem na função por mais de 90 dias.
Adicionalmente, os Diretores também são avaliados anual e individualmente, por processo de
avaliação de desempenho “360 graus” (“Avaliação de Desempenho”), que inclui tanto a avaliação
por seus subordinados, quanto por seus pares e pelo Diretor- Presidente. O Diretor-Presidente, por
sua vez, também participa do processo de Avaliação de Desempenho, sendo também avaliado pelo
Presidente do Conselho de Administração e pelos Diretores (seus subordinados). A Diretoria, como
grupo, é avaliada pelo Conselho de Administração.
A condução do processo de avaliação dos Diretores individualmente é de responsabilidade do
Diretor-Presidente. A avaliação da diretoria como órgão é de responsabilidade do Presidente do
Conselho de Administração. É facultativa a utilização de assessoria externa especializada.
(ii)

metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
O processo de avaliação do Conselho de Administração é estruturado levando em consideração as
principais responsabilidades específicas do órgão e temas normalmente tratados, como o
monitoramento do desempenho da Companhia, a qualidade das decisões sobre alocação de
recursos, o desenvolvimento do capital humano, o monitoramento dos riscos, o direcionamento
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estratégico, o desenvolvimento de inovação e visão de futuro, o fortalecimento dos valores e conduta
ética; e a efetividade dos Comitês.
Diretoria
Processo de avaliação da Diretoria é estruturado levando em consideração as principais
responsabilidades específicas do órgão e temas normalmente tratados, como o monitoramento do
desempenho da Companhia, a qualidade das decisões sobre a operação da Companhia.
(iii) como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o
funcionamento deste órgão
Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
Os resultados consolidados das avaliações do Conselho e dos Conselheiros serão divulgados a
todos os membros do Conselho.
Diretoria
Os resultados consolidados das avaliações da Diretoria serão divulgados a todos os membros da
Diretoria, e os resultados das avaliações individuais à pessoa em questão, ao Diretor-Presidente e
ao Conselho de Administração. Os resultados serão discutidos em sessões de feedback individuais,
de modo a incentivar o aprendizado e melhoria de cada membro.
Os resultados das avaliações do Conselho de Administração, de seus Comitês e da Diretoria, bem
como de seus respectivos membros, são utilizados pela Companhia para identificar os pontos fortes
e os pontos que devem ser aprimorados. Uma vez identificados tais pontos, a Companhia é capaz
de estabelecer planos de ação para o contínuo aperfeiçoamento dos órgãos. Os planos de ação
podem ser utilizados, por exemplo, para a definição de metas para o ano subsequente, para reajustes
eventuais de remuneração ou, até mesmo, para indicação para outros cargos na administração da
Companhia.
(iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
Até a data deste Formulário de Referência, não contratamos serviços de consultoria ou assessoria
externos para auxiliar no procedimento de avaliação interna do Conselho de Administração, dos
comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e da Diretoria.
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,GHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

1mR DGRWDPRV XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH QDV $VVHPEOHLDV
*HUDLVDSOLFDQGRVHjKLSyWHVHDVUHJUDVFRQVWDQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUD
$ HVVH UHVSHLWR D /HL GDV 6$ SUHYr TXH R DFLRQLVWD QmR SRGHUi YRWDU QDV GHOLEHUDo}HV GD
DVVHPEOHLDJHUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGR
FDSLWDO VRFLDO H j DSURYDomR GH VXDV FRQWDV FRPR DGPLQLVWUDGRU QHP HP TXDLVTXHU RXWUDV TXH
SXGHUHPEHQHILFLiORGHPRGRSDUWLFXODURXHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRQRVVR
$GHOLEHUDomRWRPDGDHPGHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRQRVVR
p DQXOiYHO H R DFLRQLVWD UHVSRQGHUi SHORV GDQRV FDXVDGRV 2V FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH VmR
LGHQWLILFDGRVQRVWHUPRVGD/HLGDV6$HDGPLQLVWUDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1DDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVpUHJLVWUDGDDDEVWHQomRGRVDFLRQLVWDVTXHWHQKDP
TXDOTXHULQWHUHVVHUHODFLRQDGRjVPDWpULDVDVHUHPGHOLEHUDGDVSHOD$VVHPEOHLD
H

6ROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

1RVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD/HLGDV6$QRVVRVDFLRQLVWDVSHVVRDVItVLFDVSRGHP
VHUUHSUHVHQWDGRVSRUSURFXUDGRUHVFRQVWLWXtGRVKiPHQRVGH XP DQRHTXHFXPXODWLYDPHQWH
VHMDP DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD DGYRJDGRV UHSUHVHQWDQWHV GD LQVWLWXLomR
ILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUHVGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV
1RVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD/HLGDV6$HHPFRQIRUPLGDGHFRPR2ItFLR&LUFXODU
&906(3  RV DFLRQLVWDV TXH VmR SHVVRDV MXUtGLFDV SRGHP VHU UHSUHVHQWDGRV SRU VHXV
UHSUHVHQWDQWHV OHJDLV RX SURFXUDGRUHV GHYLGDPHQWH QRPHDGRV FRPR WDO GH DFRUGR FRP QRVVR
(VWDWXWR6RFLDORXFRPDVUHJUDVSUHYLVWDVQR&yGLJR&LYLO$VVLPQRFDVRGHSHVVRDVMXUtGLFDV
VHXVSURFXUDGRUHVQmRSUHFLVDPVHUDFLRQLVWDVDGYRJDGRVRXDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
I
)RUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRRXWRUJDGRV
SRU DFLRQLVWDV LQGLFDQGR VH R HPLVVRU DGPLWH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV SRU
PHLRHOHWU{QLFR
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1RVVRVDFLRQLVWDVSRGHUmRID]HUVHUHSUHVHQWDUQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVSRUSURFXUDGRUFRQVWLWXtGR
KiPHQRVGHXPDQRHTXHWDPEpPVHMDQRVVRDFLRQLVWDDGYRJDGRUHSUHVHQWDQWHGDLQVWLWXLomR
ILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV-XQWDPHQWH
FRP R LQVWUXPHQWR GH SURFXUDomR GHYHUmR VHU DSUHVHQWDGRV RV DWRV FRQVWLWXWLYRV GRV DFLRQLVWDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHRVGRFXPHQWRVFRPSUREDWyULRVGDUHJXODULGDGHGDUHSUHVHQWDomRGHVWHVSHORV
VLJQDWiULRVGDVSURFXUDo}HV
$GPLWLPRVSURFXUDo}HVHQYLDGDVSRUPHLRHOHWU{QLFRGHVGHTXHQDGDWDGD$VVHPEOHLD*HUDOVHMDP
DSUHVHQWDGRV RV GRFXPHQWRV RULJLQDLV 1mR Ki SUD]R SUpYLR SDUD GHSyVLWR GR LQVWUXPHQWR GH
PDQGDWRPDVRULHQWDPRVQRVVRVDFLRQLVWDVDHQYLDUHPFRPQRPtQLPR YLQWHHTXDWUR KRUDV
GHDQWHFHGrQFLDGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
$OpP GLVWR QmR DGRWDPRV SURFHGLPHQWR GH RXWRUJD GH SURFXUDo}HV SRU PHLR HOHWU{QLFR H QmR
SRVVXtPRVQHQKXPDRXWUDUHJUDSROtWLFDRXSUiWLFDSDUDDDFHLWDomRGHSURFXUDo}HVGHDFLRQLVWDV
DOpPGRGLVSRVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHO
J
)RUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j FRPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
¬OX]GD,QVWUXomR&90QGHGHDEULOGHFRQIRUPHDOWHUDGDD&RPSDQKLDDGRWDUiD
SRVVLELOLGDGH GR VHX DFLRQLVWD H[HUFHU R GLUHLWR GH YRWR j GLVWkQFLD D SDUWLU GD FRQFHVVmR GH VHX
UHJLVWURSHOD&90FRPRFRPSDQKLDDEHUWDQDFDWHJRULD³$´
3DUDH[HUFtFLRGRVGLUHLWRVGHYRWRjGLVWkQFLDFRPHQYLRGLUHWRSDUDD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDV
GHYHPHQYLDURVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVSDUDD&RPSDQKLD5XD'U(GXDUGRGH6RX]D$UDQKDQ
DQGDU(GLItFLR-XVFHOLQR3OD]D,WDLP%LEL&(36mR3DXOR63
D
YLDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRjDVVHPEOHLDJHUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRUXEULFDQGR
HDVVLQDQGRH
E

FySLDDXWHQWLFDGDGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
L

SDUDSHVVRDVItVLFDVGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRDFLRQLVWD

LL 
SDUD SHVVRDV MXUtGLFDV LL  ~OWLPR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQWUDWR VRFLDO
FRQVROLGDGRHRVGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDOGR
DFLRQLVWDH LL GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOH
LLL 
SDUDIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR LLL ~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR
LLL HVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVR
REVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGRIXQGRHGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPRV
SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR H LLL  GRFXPHQWR GH LGHQWLILFDomR FRP IRWR GR
UHSUHVHQWDQWHOHJDO
(P UHODomR DRV GRFXPHQWRV LQGLFDGRV QRV LWHQV D  H E  DFLPD VROLFLWDPRV FRQIRUPH R FDVR
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRFRQVXODUL]DomR UHVVDOYDGRVRVSURFHGLPHQWRVDOWHUQDWLYRV
HYHQWXDOPHQWHDGPLWLGRVHPUD]mRGHDFRUGRVRXFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV 6HJXQGRRDUW%
GD,QVWUXomR&90RVEROHWLQVGHYRWRjGLVWkQFLDDFRPSDQKDGRVGDUHVSHFWLYDGRFXPHQWDomR
VHUmRFRQVLGHUDGRVDSHQDVVHUHFHELGRVSRUQyVHPSOHQDRUGHPDWp VHWH GLDVDQWHVGDGDWDGD
DVVHPEOHLD1RVWHUPRVGRDUW8GD,QVWUXomR&90FRPXQLFDUHPRVDRVDFLRQLVWDVVH
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RV GRFXPHQWRV UHFHELGRV VmR VXILFLHQWHV SDUD TXH R YRWR VHMD FRQVLGHUDGR YiOLGR RX RV
SURFHGLPHQWRVHSUD]RVSDUDHYHQWXDOUHWLILFDomRRXUHHQYLRFDVRQHFHVViULR
K
6HDFRPSDQKLDGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRD
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GH YRWR j GLVWkQFLD RX GH
SDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDSUySULRSRUpPXWLOL]DUiDVSUHUURJDWLYDVGD,QVWUXomR&90SDUDYLDELOL]DU
RSURFHVVRGHYRWRjGLVWkQFLD
$VVLPRVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmRTXHHVWHMDPGHSRVLWDGDVHPGHSRVLWiULD
FHQWUDOSRGHUmRWUDQVPLWLUDVLQVWLWXLo}HVGHYRWRSDUDSUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLD
SRU PHLR GRV VHXV UHVSHFWLYRV DJHQWHV GH FXVWyGLD FDVR HVVHVSUHVWHP HVVH WLSR GH VHUYLoR 2
VHUYLoRGHFROHWDHWUDQVPLVVmRGHLQVWLWXLo}HVHSUHHQFKLPHQWRGHYRWRSRGHUiVHUUHDOL]DGRWDPEpP
SHORDJHQWHHVFULWXUDGRUGD&RPSDQKLD
L
,QVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
2VDFLRQLVWDVTXHSUHWHQGDPLQFOXLUSURSRVWDVGHGHOLEHUDomRRXGHFDQGLGDWRVSDUDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR RX SDUD R &RQVHOKR )LVFDO VRE D IRUPD GH YRWR D GLVWkQFLD GHYHP HQYLDU VXDV
SURSRVWDVSHORFRUUHLRSDUDD5XD'U(GXDUGRGH6RX]D$UDQKDQDQGDU(GLItFLR-XVFHOLQR
3OD]D,WDLP%LEL6mR3DXOR63&(3DRVFXLGDGRVGR'HSDUWDPHQWRGH5HODo}HVFRP
,QYHVWLGRUHV MXQWDPHQWH FRP RV GRFXPHQWRV UHODWLYRV D SURSRVWD RX SRU FRUUHLR HOHWU{QLFR SDUD
UL#WIFRPEUWDOFRPRSUHYLVWRQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO
1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90DVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHGHOLEHUDomRQREROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGR
HQWUHRSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDHDWp
TXDUHQWD H FLQFR  GLDV DQWHV GD GDWD GH VXD UHDOL]DomR (QTXDQWR D VROLFLWDomR GH LQFOXVmR GH
SURSRVWDGHFKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOQR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGRSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQR
SHUtRGRHQWUH L RSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDOHDWp
 YLQWHHFLQFR GLDVDQWHVGDGDWDGHVXDUHDOL]DomRQDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULD
RX LL RSULPHLURGLD~WLODSyVDRFRUUrQFLDGHHYHQWRTXHMXVWLILTXHDFRQYRFDomRGHDVVHPEOHLDJHUDO
SDUDHOHLomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOHPDWp YLQWHHFLQFR 
GLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDHVWHILP
M
6H D FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV
1mR PDQWHPRV IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GHVWLQDGRV D UHFHEHU H
FRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV
N
2XWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD
1mRDSOLFiYHO
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D

IUHTXrQFLDGDVUHXQL}HV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHXQLUVHi RUGLQDULDPHQWH SHOR PHQRV  VHLV  YH]HV DR DQR
FRQIRUPHFDOHQGiULRDQXDODVHUDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDSULPHLUDUHXQLmRDVH
UHDOL]DUDSyVDHOHLomRHH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHQHFHVViULR
$VFRQYRFDo}HVSDUDDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUmRVHUHQWUHJXHVSRUPHLR
HOHWU{QLFRRXSRUFDUWDSHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXSHOR9LFH3UHVLGHQWHVH
DXVHQWHRSULPHLURDFDGDPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPSHORPHQRV RLWR GLDVGH
DQWHFHGrQFLDHFRPLQGLFDomRGDGDWDKRUDOXJDURUGHPGRGLDGHWDOKDGDHGRFXPHQWRVDVHUHP
GLVFXWLGRVQDTXHODUHXQLmR
4XDLVTXHU GRLV &RQVHOKHLURVSRGHUmRPHGLDQWHVROLFLWDomRHVFULWDDR3UHVLGHQWHVROLFLWDUTXH
XPDUHXQLmRVHMDFRQYRFDGDRXTXHLWHQVVHMDPLQFOXtGRVQDRUGHPGRGLD
&DVRQmRHVWHMDPILVLFDPHQWHSUHVHQWHVRVPHPEURVGR&RQVHOKRGHSRGHUmRPDQLIHVWDUVHXYRWR
SRU PHLR GH D  GHOHJDomR GH SRGHUHV IHLWD HP IDYRU GH RXWUR PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR E YRWRHVFULWRHQYLDGRDQWHFLSDGDPHQWHH F YRWRHVFULWRWUDQVPLWLGRSRUID[FRUUHLR
HOHWU{QLFR RX SRU TXDOTXHU RXWUR PHLR GH FRPXQLFDomR EHP SRU VLVWHPD GH iXGLR RX
YLGHRFRQIHUrQFLDRXRXWURVPHLRVVHPHOKDQWHVGHVGHTXHSHUPLWDPDLGHQWLILFDomRHSDUWLFLSDomR
HIHWLYDQDUHXQLmRGHIRUPDTXHRVSDUWLFLSDQWHVFRQVLJDPVLPXOWDQHDPHQWHRXYLUXQVDRVRXWURV
$ &RPSDQKLD HUD XPD VRFLHGDGH OLPLWDGD DWp  GH IHYHUHLUR GH  H SRUWDQWR QmR UHDOL]RX
UHXQLmRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
E
VH H[LVWLUHP DV GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
2$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHPYLJRUQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRSRVVXL
TXDOTXHU UHVWULomR RX YLQFXODomR GH GLUHLWR GH YRWR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
3DUDLQIRUPDo}HVVREUHR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
F

UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

3RVVXtPRVXPD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH$GPLQLVWUDomRGH&RQIOLWRVGH
,QWHUHVVHV FRQIRUPH DSURYDGD HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH
IHYHUHLURGHWHQGRVLGRDOWHUDGDHPGHVHWHPEURGH
1RVWHUPRVGHUHIHULGDSROtWLFDRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHHVWLYHUHQYROYLGRHP
SURFHVVRGHDSURYDomRRXTXHHVWLYHUHPXPDVLWXDomRSHVVRDOGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHUi
LQIRUPDU HVVD VLWXDomR DR QRVVR 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR H VH UHOHYDQWH DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR H DR &RPLWr GH $XGLWRULD (VWDWXiULR UHVSRQViYHO SHOD DQiOLVH HRX DSURYDomR H
GHYHUi H[SOLFDU VHX HQYROYLPHQWR QD WUDQVDomR H PHGLDQWH VROLFLWDomR IRUQHFHU GHWDOKHV H
H[SOLFDo}HVVREUHRVWHUPRVHFRQGLo}HVGDWUDQVDomRHVXDVLWXDomR
$OpP GLVWR QRV WHUPRV GR $UWLJR  GD /HL GDV 6$ RV PHPEURV GR QRVVR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGHQRVVDVFRQWURODGDVTXHHVWHMDPHPVLWXDomRGHLQWHUHVVHSHVVRDOFRQIOLWDQWH
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GHYHUmRFLHQWLILFDURVGHPDLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHVHXLPSHGLPHQWRHID]HU
FRQVLJQDU HP DWD GH UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D QDWXUH]D H D H[WHQVmR GR VHX
LPSHGLPHQWR
G
VHRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
$GRWDPRVXPDSROtWLFDGHLQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHV ³3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV´ 
DTXDOIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDHPGHIHYHUHLURGHWHQGRVLGRDOWHUDGDHPGHVHWHPEUR
GHHTXHSRGHVHUFRQVXOWDGDHPQRwebsiteGD&90 ZZZFYPJRYEU HPQRVVRZHEVLWH
KWWSWIFRFRPEU HILVLFDPHQWHHPQRVVDVHGH
(i) órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado; e
1RVVD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHP
UHXQLmRUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGDWDPEpPSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR HP UHXQLmR UHDOL]DGD HP  GH VHWHPEUR GH  5HIHULGD SROtWLFD SRGH VHU
FRQVXOWDGDQRVLWHKWWSWIFRFRPEUEHPFRPRILVLFDPHQWHHPQRVVDQDVHGH
(ii) principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação
dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus
membros
'LUHWUL]HVH&ULWpULRVSDUD,QGLFDomR
&RPR GLUHWUL] JHUDO R SURFHVVR GH LQGLFDomR GH FDQGLGDWRV GHYH YLVDU TXH R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR VHMD FRPSRVWR GH PHPEURV GH SHUILO GLYHUVLILFDGR FRP Q~PHUR DGHTXDGR GH
FRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVHWDPDQKRTXHSHUPLWDDFULDomRGHFRPLWrVRGHEDWHHIHWLYRGHLGHLDV
HDWRPDGDGHGHFLV}HVWpFQLFDVLVHQWDVHIXQGDPHQWDGDV
2(VWDWXWR6RFLDOSUHYrTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiFRPSRVWRGHQRPtQLPR FLQFR 
HQRPi[LPR VHWH PHPEURVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOFRPPDQGDWRXQLILFDGR
GH  GRLV  DQRV FRQVLGHUDQGRVH FDGD DQR FRPR R SHUtRGR FRPSUHHQGLGR HQWUH  GXDV 
$VVHPEOHLDV*HUDLV2UGLQiULDVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
'HQWUHRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR 
GHOHV R TXH IRU PDLRU GHYHUmR VHU FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV FRQIRUPH D GHILQLomR GR
5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR TXH DGRWDPRV FRPR UHFRPHQGDomR GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD
DSHVDUGHWHUPRVQRVVDVDo}HVOLVWDGDVQR1tYHOGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDGD%
$GLFLRQDOPHQWH VHJXLQGR D QRVVD GLUHWUL] JHUDO R SURFHVVR GH LQGLFDomR GHYH EXVFDU TXH R
&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR VHMDFRPSRVWR L  WHQGR HP YLVWDD GLVSRQLELOLGDGHGHWHPSRGHVHXV
PHPEURV SDUD R H[HUFtFLR GH VXDV IXQo}HV H D GLYHUVLGDGH GH FRQKHFLPHQWRV H[SHULrQFLDV
FRPSRUWDPHQWRVDVSHFWRVFXOWXUDLVIDL[DHWiULDHJrQHUR
2V PHPEURV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR RV FRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVGHYHUmRDWHQGHURVVHJXLQWHVFULWpULRVDOpPGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHV
H GDTXHOHV H[SUHVVRV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD H GHPDLV SDFWRV VRFLHWiULRV SRUYHQWXUD
H[LVWHQWHVTXHWHQKDPD&RPSDQKLDFRPRREMHWR
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5HJUDV3ROtWLFDV(3UiWLFDV5HODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

L

DOLQKDPHQWRHFRPSURPHWLPHQWRFRPRVYDORUHVHDFXOWXUDGD&RPSDQKLDHVHX&yGLJR
GH&RQGXWD
LL  UHSXWDomRLOLEDGD
LLL  QmRWHUVLGRREMHWRGHGHFLVmRLUUHFRUUtYHOTXHRVXVSHQGHXRXRLQDELOLWRXSRUSDUWHGD
&90TXHRWHQKDWRUQDGRLQHOHJtYHODRVFDUJRVGHDGPLQLVWUDGRUGHFRPSDQKLDDEHUWD
LY  QmR WHU VLGR LPSHGLGR SRU OHL HVSHFLDO RX FRQGHQDGR SRU FULPH IDOLPHQWDU GH
SUHYDULFDomR FRUUXSomR DWLYD RX SDVVLYD FRQFXVVmR SHFXODWR FRQWUD D HFRQRPLD
SRSXODUDIpS~EOLFDDSURSULHGDGHRXRVLVWHPDILQDQFHLURQDFLRQDORXDSHQDFULPLQDO
TXHYHGHDFHVVRDFDUJRVS~EOLFRV
Y  QmR RFXSDU FDUJR HP VRFLHGDGHV TXH SRVVDP VHU FRQVLGHUDGDV FRQFRUUHQWHV GD
&RPSDQKLD
YL  IRUPDomR DFDGrPLFD FRPSDWtYHO FRP DV DWULEXLo}HV GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR FRQIRUPH GHVFULWDV QR (VWDWXWR 6RFLDO H QR 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
YLL  H[SHULrQFLDSURILVVLRQDOHPWHPDVGLYHUVLILFDGRV
YLLL  HVWDULVHQWRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHFRPD&RPSDQKLD VDOYRGLVSHQVDGDDVVHPEOHLD
JHUDO H
L[  GLVSRQLELOLGDGHGHWHPSRSDUDGHGLFDUVHDGHTXDGDPHQWHjIXQomRHUHVSRQVDELOLGDGH
DVVXPLGDTXHYDLDOpPGDSUHVHQoDQDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD
OHLWXUDSUpYLDGDGRFXPHQWDomR
3URFHGLPHQWRSDUD,QGLFDomR
$FRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiVHUDYDOLDGDDRILQDOGHFDGDPDQGDWRSDUD
EXVFDURDWHQGLPHQWRDRVFULWpULRVFRQVWDQWHVGD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVTXDQGR
GDDSURYDomRGRVFDQGLGDWRVSURSRVWRVSHOD$GPLQLVWUDomR
$SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVFRQVHOKHLURVGHYHUiFRQVLGHUDURVUHVXOWDGRVGRSURFHVVRGHDYDOLDomR
SHULyGLFD GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR EHP FRPR DV FRQFOXV}HV TXDQWR j DGHTXDomR RX
QHFHVVLGDGHGHDMXVWHVHPVXDFRPSRVLomR
$ FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV
GHYHVHUGHOLEHUDGDQDDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVTXHRVHOHJHUQRVWHUPRVGR$UWLJRGR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
&DGD LQGLFDGR D FRQVHOKHLUR LQGHSHQGHQWH GHYHUi DSUHVHQWDU GHFODUDomR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR DWHVWDQGR VHX HQTXDGUDPHQWR HP UHODomR DRV FULWpULRV GH LQGHSHQGrQFLD
HVWDEHOHFLGRV QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR FRQWHPSODQGR D UHVSHFWLYD MXVWLILFDWLYD VH
YHULILFDGDDOJXPDGDVVLWXDo}HVSUHYLVWDVQRUROGRSDUiJUDIRGR$UWLJRGR5HJXODPHQWRGR
1RYR0HUFDGR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHUiDSURYDUPDQLIHVWDomRLQVHULGDQDSURSRVWDGD
DGPLQLVWUDomR UHIHUHQWH j DVVHPEOHLD JHUDO SDUD HOHLomR GH DGPLQLVWUDGRUHV TXDQWR DR
HQTXDGUDPHQWRRXQmRHQTXDGUDPHQWRGRFDQGLGDWRQRVFULWpULRVGHLQGHSHQGrQFLD
2 SURFHGLPHQWR DFLPD QmR VH DSOLFD jV LQGLFDo}HV GH FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR
L

TXHQmRDWHQGDPDRSUD]RGHDQWHFHGrQFLDSDUDLQFOXVmRGHFDQGLGDWRVQREROHWLPGH
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5HJUDV3ROtWLFDV(3UiWLFDV5HODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LL 

YRWR FRQIRUPH GLVSRVWR QD UHJXODPHQWDomR HGLWDGD SHOD &90 VREUH YRWDomR D
GLVWkQFLDH
SDUDHOHLomRPHGLDQWHYRWDomRHPVHSDUDGR DSOLFiYHOjVFRPSDQKLDVFRPDFLRQLVWD
FRQWURODGRU 

$GLFLRQDOPHQWH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYH DYDOLDU H GLYXOJDU DQXDOPHQWH TXHP VmR RV
FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV EHP FRPR LQGLFDU H MXVWLILFDU TXDLVTXHU FLUFXQVWkQFLDV TXH SRVVDP
FRPSURPHWHU VXD LQGHSHQGrQFLD 6mR FRQVLGHUDGDV VLWXDo}HV TXH SRGHP FRPSURPHWHU D
LQGHSHQGrQFLDGRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHPSUHMXt]RGHRXWUDV
L
LL 

LLL 
LY 
Y

WHU DWXDGR FRPR DGPLQLVWUDGRU RX HPSUHJDGR GD &RPSDQKLD GH DFLRQLVWD FRP
SDUWLFLSDomRUHOHYDQWHRXGHJUXSR
GHFRQWUROHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHTXHDXGLWHRXWHQKDDXGLWDGRD&RPSDQKLDRX
DLQGDGHHQWLGDGHVHPILQVOXFUDWLYRVTXHUHFHEDUHFXUVRVILQDQFHLURVVLJQLILFDWLYRVGD
FRPSDQKLDRXGHVXDVSDUWHVUHODFLRQDGDV
WHUDWXDGRVHMDGLUHWDPHQWHRXFRPRVyFLRDFLRQLVWDFRQVHOKHLURRXGLUHWRUHPXP
SDUFHLURFRPHUFLDOUHOHYDQWHGD&RPSDQKLD
SRVVXLU ODoRV IDPLOLDUHV SUy[LPRV RX UHODo}HV SHVVRDLV VLJQLILFDWLYDV FRP DFLRQLVWDV
FRQVHOKHLURVRXGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDRX
WHU FXPSULGR XP Q~PHUR H[FHVVLYR GH PDQGDWRV FRQVHFXWLYRV FRPR FRQVHOKHLUR QD
&RPSDQKLD

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHUi XP 3UHVLGHQWHH XP 9LFH3UHVLGHQWHTXHVHUmRHOHLWRV
SHODPDLRULDGHYRWRVGRVSUHVHQWHVQDSULPHLUDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHRFRUUHU
LPHGLDWDPHQWH DSyV D SRVVH GH VHXV PHPEURV RX VHPSUH TXH RFRUUHU UHQ~QFLD RX YDFkQFLD
QDTXHOHVFDUJRV
2 FDUJR GH 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GH 'LUHWRU 3UHVLGHQWH QmR SRGHUmR VHU
DFXPXODGRVSHODPHVPDSHVVRD
$iUHDGH*HQWH *HVWmRRXVHLQVWDODGRR&RPLWrGH3HVVRDVGHYHUiDVVHVVRUDUR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR QR SURFHGLPHQWR GH LQGLFDomR GH PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
FRPSHWLQGROKH L LGHQWLILFDUDQDOLVDUHSURSRUFDQGLGDWRVSDUDR&RQVHOKRDSUHVHQWDUj$VVHPEOHLD
*HUDOGHWHUPLQDQGRVHRFDQGLGDWRVHUiFRQVLGHUDGRVHHOHLWRXPFRQVHOKHLURLQWHUQRH[WHUQRRX
LQGHSHQGHQWH LL  UHYHU SHULRGLFDPHQWH RV FULWpULRV GH GHILQLomR GH FRQVHOKHLUR LQGHSHQGHQWH
H[WHUQRHLQWHUQRGHDFRUGRFRPHVWD3ROtWLFDUHFRPHQGDQGRDR&RQVHOKRTXDLVTXHUPRGLILFDo}HV
TXHVHIDoDPQHFHVViULDVHUHDYDOLDQGRDFRQGLomRGHFDGD&RQVHOKHLURDOX]GRVQRYRVFULWpULRV
GHLQGHSHQGrQFLD LLL GLVFXWLUHID]HUUHFRPHQGDo}HVVREUHVXFHVVmRGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR H GRV &RQVHOKHLURV H Y  VHPSUH TXH HQWHQGHU FRQYHQLHQWH UHFRPHQGDU
PXGDQoDVQDFRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1R SURFHGLPHQWR GH DYDOLDomR GR &RQVHOKR TXH GHYHUi DFRQWHFHU SHOR PHQRV XPD YH] SRU
PDQGDWRFRPSHWLQGROKH L GHILQLUDDEUDQJrQFLDGDDYDOLDomR LL RVSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSDUD
DUHDOL]DomRGDDYDOLDomRH LLL DPHWRGRORJLDDGRWDGD
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'HVFULomRGD&OiXVXOD&RPSURPLVVyULD3DUD5HVROXomRGH&RQIOLWRV3RU0HLRGH
$UELWUDJHP
'HVFULomRGDFOiXVXODFRPSURPLVVyULDSDUDUHVROXomRGHFRQIOLWRVSRUPHLRGH
DUELWUDJHP
1RVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDD&RPSDQKLDVHXVDFLRQLVWDV$GPLQLVWUDGRUHVHRV
PHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOILFDPREULJDGRVDUHVROYHUSRUPHLRGHDUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUD
GH$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWRTXDOTXHUFRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLU
HQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDGDVXDFRQGLomRGHHPLVVRUDFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVH
PHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOHPHVSHFLDOGHFRUUHQWHVGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HLQ
QD/HLGDV6$QR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDQDVQRUPDVHGLWDGDVSHOR&RQVHOKR0RQHWiULR
1DFLRQDO SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV EHP FRPR QDV
GHPDLV QRUPDV DSOLFiYHLV DR IXQFLRQDPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV HP JHUDO DOpP GDTXHODV
FRQVWDQWHV GR 5HJXODPHQWR GR 1tYHO  GRV GHPDLV UHJXODPHQWRV GD % H GR &RQWUDWR GH
3DUWLFLSDomRQR1tYHO
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$GPLQLVWUDGRUGH(PSUHVDV


(QJHQKHLUR

3URSDJDQGDHPDUNHWLQJ



0iUFLR/XL]0DWVXGD



&ULVWLDQR3RORQLDWR3HUHLUD



(QJHQKHLUR&LYLO



)HUQDQGR4XHLUR]7UDFDQHOOD



0DULR0HOOR)UHLUH1HWR

&RQWDGRU

(QJHQKHLUR0HFkQLFR







/XL]&DUORV)UDQFR$OYHV-XQLRU



3VLFyORJD



7XOLR&DSHOLQH/DQGLQ

3HUWHQFHDSHQDVj'LUHWRULD

'LUHWRUGH0DUNHWLQJH9DUHMR

2XWURV'LUHWRUHV

3HUWHQFHDSHQDVj'LUHWRULD

'LUHWRUGH2SHUDo}HV

2XWURV'LUHWRUHV

3HUWHQFHDSHQDVj'LUHWRULD

'LUHWRU)LQDQFHLURH'LUHWRUGH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

2XWURV'LUHWRUHV

3HUWHQFHDSHQDVj'LUHWRULD

'LUHWRU3UHVLGHQWH
6XSHULQWHQGHQWH

3HUWHQFHDSHQDVj'LUHWRULD

0HPEUR,QGHSHQGHQWHGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR

2XWURV'LUHWRUHV

3HUWHQFHDSHQDVj'LUHWRULD

'LUHWRU'LJLWDO

2XWURV'LUHWRUHV

3HUWHQFHDSHQDVj'LUHWRULD

'LUHWRUDGH*HQWHH*HVWmR

2XWURV'LUHWRUHV

'HVFULomRGHRXWURFDUJRIXQomR



&DUJRHOHWLYRRFXSDGR

0DULDQD*DPD&RVWiELOH0DWWDU

3URILVVmR

&3)

2UJmRDGPLQLVWUDomR

2XWURVFDUJRVHIXQo}HVH[HUFLGDVQRHPLVVRU

'DWDGHQDVFLPHQWR

1RPH





























'DWDGHSRVVH

'DWDGDHOHLomR

&RPSRVLomR(([SHULrQFLD3URILVVLRQDOGD$GPLQLVWUDomR(GR&RQVHOKR)LVFDO
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6LP
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$*2GH

6LP

DQRVHQFHUUDQGRVHQD
$*2GH

6LP

DQRVHQFHUUDQGRVHQD
$*2GH

6LP

DQRVHQFHUUDQGRVHQD
$*2GH

6LP

DQRVHQFHUUDQGRVHQD
$*2GH

6LP

DQRVHQFHUUDQGRVHQD
$*2GH

6LP

DQRVHQFHUUDQGRVHQD
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3URILVVmR

&3)

(PSUHViULR



$GYRJDGR



(QJHQKHLURGH3URGXomR0HFkQLFD



0HPEURGR&RPLWrGH$XGLWRULDWHQGR
VLGRHOHLWRHHPSRVVDGRHPH
GR&RPLWrGH9DUHMRWHQGRVLGRHOHLWRH
HPSRVVDGRHPFRPSUD]RGH
PDQGDWRGHDQRV



5LFKDUG'RHUQ

3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR,QGHSHQGHQWH

3HUWHQFHDSHQDVDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

0HPEURGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

2XWURV&RQVHOKHLURV

3HUWHQFHDSHQDVDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



$OEHUWR'RPLQJXH]9RQ,KHULQJ$]HYHGR

0HPEURGR&RPLWrGH(VWUDWpJLDH
,QRYDomRWHQGRVLGRHOHLWRHHPSRVVDGR
HPHGR&RPLWrGH9DUHMR
WHQGRVLGRHOHLWRHHPSRVVDGRHP
FRPSUD]RGHPDQGDWRGH
DQRV

0HPEURGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

0HPEURGR&RPLWrGH(VWUDWpJLDH
,QRYDomRWHQGRVLGRHOHLWRHHPSRVVDGR
HPHGR&RPLWrGH9DUHMR
WHQGRVLGRHOHLWRHHPSRVVDGRHP
FRPSUD]RGHPDQGDWRGH
DQRV

2XWURV&RQVHOKHLURV

3HUWHQFHDSHQDVDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



5LFDUGR5RVVHW

2XWURV&RQVHOKHLURV
0HPEURGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

$GPLQLVWUDGRUGH(PSUHVDV



3HUWHQFHDSHQDVDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'HVFULomRGHRXWURFDUJRIXQomR

&DUJRHOHWLYRRFXSDGR

2UJmRDGPLQLVWUDomR

0HPEURGR&RPLWrGH(VWUDWpJLDH
,QRYDomRWHQGRVLGRHOHLWRHHPSRVVDGR
HPHGR&RPLWrGH9DUHMR
WHQGRVLGRHOHLWRHHPSRVVDGRHP
FRPSUD]RGHPDQGDWRGH
DQRV



)UHGHULFR:DJQHU

2XWURVFDUJRVHIXQo}HVH[HUFLGDVQRHPLVVRU

'DWDGHQDVFLPHQWR

1RPH

















'DWDGHSRVVH

'DWDGDHOHLomR

&RPSRVLomR(([SHULrQFLD3URILVVLRQDOGD$GPLQLVWUDomR(GR&RQVHOKR)LVFDO
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&RQVHFXWLYRV

6LP

DQRVHQFHUUDQGRVHQD
$*2GH

6LP

DQRVHQFHUUDQGRVHQD
$*2GH

6LP

DQRVHQFHUUDQGRVHQD
$*2GH

6LP

DQRVHQFHUUDQGRVHQD
$*2GH
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26U0DWVXGDpHQJHQKHLURPHFkQLFRHVSHFLDOLVWDHP$GPLQLVWUDomR,QGXVWULDOH%ODFN%HOWHP/HDQ6L[6LJPDWRGDVDWUDYpVGD(VFROD3ROLWpFQLFDGD8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXORHUHDOL]RX0%$HP9DUHMRQD
),$&RPODUJDH[SHULrQFLDGHPHUFDGR0DUFLRDWXRXFRPR'LUHWRUGH/RJtVWLFD$EDVWHFLPHQWR2SHUDo}HV3ODQHMDPHQWRH3URMHWRVQDVHPSUHVDV'DILWL6DUDLYD6HTXRLD/RJtVWLFD(WQD%:'LJLWDO7HOHI{QLFDH
0DJD]LQH/XL]D5HVSRQViYHOSHOD'LUHWRULDGH2SHUDo}HVGD7UDFN )LHOGDWXDQDVRSHUDo}HVGHFHQWURVGHGLVWULEXLomRSURMHWRVIUHWHHFRQILJXUDomRGHPDOKDORJtVWLFDGD&RPSDQKLD26U0iUFLR0DWVXGDQmR
RFXSDFDUJRVHPRXWUDVVRFLHGDGHVRXRUJDQL]Do}HVGRWHUFHLURVHWRU
'HFODUDTXH L QmRHVWHYHVXMHLWRQRV~OWLPRVFLQFRDQRVjFRQGHQDomRFULPLQDOjFRQGHQDomRHPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRGD&90HjFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXH
RWHQKDVXVSHQGLGRRXLQDELOLWDGRSDUDSUiWLFDGHDWLYLGDGHSURILVVLRQDORXFRPHUFLDOH LL QmRpFRQVLGHUDGRSHVVRDSROLWLFDPHQWHH[SRVWDQRVWHUPRVGD,&90

0iUFLR/XL]0DWVXGD

26U7UDFDQHOODpIRUPDGRHPDGPLQLVWUDomRGHHPSUHVDVSHOD38&63HSRVVXL0%$HP*HVWmR(PSUHVDULDOSHOD)*963EHPFRPR&XUVRSDUD&RQVHOKHLURGH$GPLQLVWUDomRQR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH
*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD±,%*&3RVVXLPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDQDiUHDILQDQFHLUDGHVHQYROYLGDHPEDQFRVGHLQYHVWLPHQWRV HTXLW\UHVHDUFK WHQGRDWXDGRQR'HXWVFKH%DQNHQRVVHWRUHVGHYDUHMRH
VD~GH'XUDQWHDQRVQRJUXSR3mRGH$o~FDURFXSRXGLYHUVDVSRVLo}HVGHGLUHWRULDQDiUHDILQDQFHLUDHGXUDQWHDQRVIRL'LUHWRU)LQDQFHLURGHGXDVLQYHVWLGDVGRSULYDWHHTXLW\GR3iWULD,QYHVWLPHQWRV26U
)HUQDQGR7UDFDQHOODQmRRFXSDFDUJRVHPRXWUDVVRFLHGDGHVRXRUJDQL]Do}HVGRWHUFHLURVHWRU
'HFODUDTXH L QmRHVWHYHVXMHLWRQRV~OWLPRVFLQFRDQRVjFRQGHQDomRFULPLQDOjFRQGHQDomRHPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRGD&90HjFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXH
RWHQKDVXVSHQGLGRRXLQDELOLWDGRSDUDSUiWLFDGHDWLYLGDGHSURILVVLRQDORXFRPHUFLDOH LL QmRpFRQVLGHUDGRSHVVRDSROLWLFDPHQWHH[SRVWDQRVWHUPRVGD,&90

)HUQDQGR4XHLUR]7UDFDQHOOD

26U7XOLRpEDFKDUHOHP(VSRUWHHHP&LrQFLDV&RQWiEHLVDPERVSHOD8633RVVXL0%$QD7XFN6FKRRORI%XVLQHVVGH'DUWPRXWKDOpPGHFXUVRVH[HFXWLYRVUHODFLRQDGRVjLQRYDomRHHVWUDWpJLDVGLJLWDLVQR0,7
H+DUYDUG%XVLQHVV6FKRO3RVVXLDQRVGHFDUUHLUDSULQFLSDOPHQWHQDViUHDVGHILQDQoDVHGHHVWUDWpJLDFRPH[SHULrQFLDVHPQHJyFLRVLQWHUQDFLRQDLVORJtVWLFDIXQGUDLVLQJDGPLQLVWUDomRHPDUNHWLQJHVSRUWLYR
$WXRXHPHPSUHVDVFRPR1%$/LYH:ULJKW0RQLWRU*URXS6WDQGDUG%DQN-30RUJDQH3Z&DOpPGHWHUVLGR&)2GD7UDFN )LHOGSRUDSUR[LPDGDPHQWHDQRVDQWHULRUPHQWH26U7XOLR/DQGLQQmRRFXSD
FDUJRVHPRXWUDVVRFLHGDGHVRXRUJDQL]Do}HVGRWHUFHLURVHWRU
'HFODUDTXH L QmRHVWHYHVXMHLWRQRV~OWLPRVFLQFRDQRVjFRQGHQDomRFULPLQDOjFRQGHQDomRHPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRGD&90HjFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXH
RWHQKDVXVSHQGLGRRXLQDELOLWDGRSDUDSUiWLFDGHDWLYLGDGHSURILVVLRQDORXFRPHUFLDOH LL QmRpFRQVLGHUDGRSHVVRDSROLWLFDPHQWHH[SRVWDQRVWHUPRVGD,&90

7XOLR&DSHOLQH/DQGLQ

*UDGXDGRHP(QJHQKDULD&LYLOSHOD(VFROD3ROLWpFQLFDGD8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXORFXUVRXR<323UHVLGHQWVQD+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRO0HOORDFXPXODTXDVHDQRVGHH[SHULrQFLDQDLQG~VWULDGHVHUYLoRV
ILQDQFHLURVWHFQRORJLDHJHVWmRHPSUHVDULDO$QWHVGHDVVXPLUFRPRGLUHWRU*HUDOGR3D\3DOSDUDD$PpULFD/DWLQDHPIRLGLUHWRU*HUDOGDFRPSDQKLDQR%UDVLOSRUGRLVDQRV7DPEpPDWXRXFRPRYLFH
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([LVWrQFLDGH5HODomR&RQMXJDO8QLmR(VWiYHORX3DUHQWHVFR$Wp2*UDX5HODFLRQDGDV
$$GPLQLVWUDGRUHVGR(PLVVRU&RQWURODGDV(&RQWURODGRUHV
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQmRSRVVXHPUHODomRFRQMXJDOXQLmR
HVWiYHORXSDUHQWHVFRDWpRJUDXUHODFLRQDGDVDRXWURVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDGHFRQWURODGDVHGH
FRQWURODGRUHV
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$FRUGRV,QFOXVLYH$SyOLFHVGH6HJXURV3DUD3DJDPHQWRRX5HHPEROVRGH
'HVSHVDV6XSRUWDGDV3HORV$GPLQLVWUDGRUHV
  $FRUGRV LQFOXVLYH DSyOLFHV GH VHJXURV SDUD SDJDPHQWR RX UHHPEROVR GH
GHVSHVDVVXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV

1RVWHUPRVGRDUWLJRGRQRVVR(VWDWXWR6RFLDOLQGHQL]DUHPRVHPDQWHUHPRVLQGHQHVRVPHPEURV
GH QRVVR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GLUHWRUHV PHPEURV GH &RPLWrV H GHPDLV HPSUHJDGRV TXH
H[HUoDPFDUJRRXIXQomRGHJHVWmRQD&RPSDQKLD HPFRQMXQWRRXLVRODGDPHQWH³%HQHILFLiULRV´ 
QD KLSyWHVH GH HYHQWXDO GDQR RX SUHMXt]R HIHWLYDPHQWH VRIULGR SHORV %HQHILFLiULRV SRU IRUoD GR
H[HUFtFLRUHJXODUGHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLD
2 SDUiJUDIR GH UHIHULGR DUWLJR  GH QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO GHVFUHYH VLWXDo}HV QDV TXDLV QmR
LQGHQL]DUHPRV RV %HQHILFLiULRV D VDEHU L  DWRV SUDWLFDGRV IRUD GR H[HUFtFLR GDV DWULEXLo}HV RX
SRGHUHV LL DWRVFRPPiIpGRORFXOSDJUDYHRXIUDXGH LLL DWRVSUDWLFDGRVHPLQWHUHVVHSUySULR
RXGHWHUFHLURVHPGHWULPHQWRGRLQWHUHVVHVRFLDOGD&RPSDQKLD LY LQGHQL]Do}HVGHFRUUHQWHVGH
DomRVRFLDOSUHYLVWDQRDUWGD/HLGDV6$RXUHVVDUFLPHQWRGHSUHMXt]RVGHTXHWUDWDRDUW
,,GD/HLQGHGHGH]HPEURGH1mRREVWDQWHRXWURVH[FOXGHQWHVGHLQGHQL]DomR
SRGHUmRVHUHVWDEHOHFLGRVQRVFRQWUDWRVGHLQGHQLGDGHTXHVHUmRILUPDGRVFRPRV%HQHILFLiULRV
$LQGDQRVWHUPRVGRSDUiJUDIRGRDUWLJRGRQRVVR(VWDWXWR6RFLDOFDVRVHMDR%HQHILFLiULR
VHMDFRQGHQDGRSRUXPDGHFLVmRMXGLFLDODUELWUDORXDGPLQLVWUDWLYDWUDQVLWDGDHPMXOJDGRRXGDTXDO
QmRFDLEDPDLVUHFXUVRHPYLUWXGHGHDWRVSUDWLFDGRVQRVWHUPRVGRVLWHQV L D LLL GRSDUiJUDIR
DFLPD R %HQHILFLiULR DOpP GH QmR ID]HU MXV DR UHFHELPHQWR GH LQGHQL]DomR SHODV SHQDOLGDGHV
HYHQWXDOPHQWHLPSRVWDVGHYHUiUHVVDUFLUD&RPSDQKLDGHWRGRVRVFXVWRVHGHVSHVDVLQFRUULGRV
FRPDDVVLVWrQFLDMXUtGLFD
2QRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHDSURYRXQRV
WHUPRV GR SDUiJUDIR  GR DUWLJR  GH QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO R PRGHOR SDGUmR GR FRQWUDWR GH
LQGHQLGDGHDVHUFHOHEUDGRHQWUHGHXPODGRD&RPSDQKLDHGHRXWURODGRVHXVFRQVHOKHLURVGH
DGPLQLVWUDomRGLUHWRUHVPHPEURVGHFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRH
GHPDLVHPSUHJDGRVTXHH[HUoDPFDUJRRXIXQomRGHJHVWmRQD&RPSDQKLD ³0RGHORGH&RQWUDWR
GH,QGHQLGDGH´ 
$GHPDLV RIHUHFHPRV VHJXUR GH UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO GH GLUHWRUHV H DGPLQLVWUDGRUHV ' 2 
FRQWUDWDGRMXQWRj$,*6HJXURV%UDVLO6$SDUDDFREHUWXUDGHSHUGDVHGDQRVDWHUFHLURVSRUDWRV
YLQFXODGRVDRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVHDWULEXLo}HVGRV&RQVHOKHLURVHRX'LUHWRUHVGD&RPSDQKLD
HRX$GPLQLVWUDGRUHVDWpROLPLWHPi[LPRGHJDUDQWLDGH5 WULQWDPLOK}HVGHUHDLV 
2 YDORU GR SUrPLR OtTXLGR GHVWD DSyOLFH IRL GH 5 VHVVHQWD H VHWH PLO TXLQKHQWRV H
VHVVHQWD H VHWH UHDLV H FLQTXHQWD FHQWDYRV  H D DSyOLFH YHQFH HP  GH VHWHPEUR GH  $
&RPSDQKLDHVWiHPSURFHVVRGHUHQRYDomRGHVXDDSyOLFHGHVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGH
GLUHWRUHVHDGPLQLVWUDGRUHVFXMROLPLWHPi[LPRGHJDUDQWLDVHUiPDQWLGR
$ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R VHJXUR ' 2 H RV FRQWUDWRV GH LQGHQLGDGH VmR
LQVWUXPHQWRVLPSRUWDQWHVHFRPSOHPHQWDUHVGHDWUDomRHUHWHQomRGHERQVSURILVVLRQDLVFRPSRQGR
XP SDFRWH GH FREHUWXUD DGHTXDGR SDUD DGPLQLVWUDGRUHV GH FRPSDQKLD DEHUWD 1HVWH VHQWLGR R
VHJXUR ' 2 HP SDUWLFXODU HQTXDQWR FRQWUDWR GH VHJXUR GH UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO SRVVXL XPD
QDWXUH]D G~SOLFH QD PHGLGD HP TXH R VHJXUR DOpP GH SURWHJHU R SDWULP{QLR GRV %HQHILFLiULRV
WDPEpPJDUDQWHDLQGHQL]DomRGRWHUFHLURSUHMXGLFDGRRTXHQmRVHYHULILFDQRkPELWRGRVFRQWUDWRV
GHLQGHQLGDGH$GLFLRQDOPHQWHpSRVVtYHOFRQVWDWDUDFRPSOHPHQWDULGDGHGHVVHVLQVWUXPHQWRVD
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$FRUGRV,QFOXVLYH$SyOLFHVGH6HJXURV3DUD3DJDPHQWRRX5HHPEROVRGH
'HVSHVDV6XSRUWDGDV3HORV$GPLQLVWUDGRUHV
PHGLGD HP TXH R FRQWUDWR GH LQGHQLGDGH SRGHUi VHU DSOLFDGR SDUD VXSULU D LQGHQL]DomR TXH QmR
HVWLYHUFREHUWDSHORVHJXUR' 2DSyVH[SUHVVDGHFODUDomRGDUHVSHFWLYDVHJXUDGRUDEHPFRPR
QRFDVRGHDVHJXUDGRUDQmRUHDOL]DURSDJDPHQWRGHYLGRQRSUD]RGHDWpGLDVGDUHDOL]DomRGR
SHGLGRGHLQGHQL]DomRGHVGHTXHREVHUYDGRVRVWHUPRVHFRQGLo}HVGRVFRQWUDWRVGHLQGHQLGDGH
$H[LVWrQFLDGHXPDSURWHomRDGHTXDGDSHUPLWHDWRPDGDGHGHFLV}HVQHJRFLDLVTXHLPSOLTXHPD
DVVXQomRGHULVFRVFRPSDWtYHLVFRPRVQtYHLVWROHUkQFLDDULVFRVIL[DGRVQRLQWHUHVVHGDFRPSDQKLD
HTXHUHVWDULDPFRPSURPHWLGDVRXHQJHVVDGDVFRPDSRVVLELOLGDGHGHUHVSRQVDELOL]DomRFLYLO
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5HXQLmRGH6yFLRVGD&RPSDQKLD

&RQVLGHUDQGRDWUDQVIRUPDomRGD&RPSDQKLDHPVRFLHGDGHSRUDo}HVDSUHVHQWDPRVDEDL[RFRP
UHODomRjV5HXQL}HVGH6yFLRVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDVQRV~OWLPRVWUrVDQRV L GDWDGHUHDOL]DomR
LL HYHQWXDLVFDVRVGHLQVWDODomRHPVHJXQGDFRQYRFDomRH LLL TXyUXPGHLQVWDODomR

(YHQWR

'DWD

4XyUXPGH
LQVWDODomR

,QVWDODomRHPVHJXQGD
FRQYRFDomR

$OWHUDomRH
&RQVROLGDomRGR&RQWUDWR
6RFLDOGD)UDWH[,QG~VWULDH
&RPpUFLR/WGD





1mR

$OWHUDomRH
&RQVROLGDomRGR&RQWUDWR
6RFLDOGD)UDWH[,QG~VWULDH
&RPpUFLR/WGD






1mR

$OWHUDomRH
&RQVROLGDomRGR&RQWUDWR
6RFLDOGD)UDWH[,QG~VWULDH
&RPpUFLR/WGD






1mR

$OWHUDomRH
&RQVROLGDomRGR&RQWUDWR
6RFLDOGD)UDWH[,QG~VWULDH
&RPpUFLR/WGD






1mR

5HXQLmRGH6yFLRVH
$OWHUDomRH&RQVROLGDomR
GR&RQWUDWR6RFLDOGD
)UDWH[,QG~VWULDH&RPpUFLR
/WGD





1mR

$OWHUDomRH
&RQVROLGDomRGR&RQWUDWR
6RFLDOGD)UDWH[,QG~VWULDH
&RPpUFLR/WGD






1mR

$OWHUDomRH
&RQVROLGDomRGR&RQWUDWR
6RFLDOGD)UDWH[,QG~VWULDH
&RPpUFLR/WGD





1mR

$OWHUDomRH
&RQVROLGDomRGR&RQWUDWR
6RFLDOGD)UDWH[,QG~VWULDH
&RPpUFLR/WGD





1mR

$OWHUDomRH
&RQVROLGDomRGR&RQWUDWR
6RFLDOGD)UDWH[,QG~VWULDH
&RPpUFLR/WGD





1mR



731

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR



2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

$OWHUDomRH
&RQVROLGDomRGR&RQWUDWR
6RFLDOGD)UDWH[,QG~VWULDH
&RPpUFLR/WGD





1mR

5HXQLmRGH6yFLRV





1mR

5HXQLmRGH6yFLRV





1mR

$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD





1mR

$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD





1mR

$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD





1mR

$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD





1mR


*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD

(P  D % LQWURGX]LX WUrV VHJPHQWRV GH QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQRPLQDGRV1tYHO1tYHOH1RYR0HUFDGRFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODU
DV FRPSDQKLDV D VHJXLU PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H DGRWDU XP QtYHO GH
GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DGLFLRQDO HP UHODomR DR H[LJLGR SHOD OHJLVODomR 2V VHJPHQWRV GH
OLVWDJHP VmR GHVWLQDGRV j QHJRFLDomR GH Do}HV HPLWLGDV SRU FRPSDQKLDV TXH VH FRPSURPHWDP
YROXQWDULDPHQWH D REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H H[LJrQFLDV GH GLYXOJDomR GH
LQIRUPDo}HVDOpPGDTXHODVMiLPSRVWDVSHODOHJLVODomREUDVLOHLUD(PJHUDOWDLVUHJUDVDPSOLDPRV
GLUHLWRVGRVDFLRQLVWDVHHOHYDPDTXDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVDRVDFLRQLVWDV

$&RPSDQKLDHVWiHPSURFHVVRGHDGHVmRDR1tYHOGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHYLGRjHVWUXWXUD
GRVHXFDSLWDOVRFLDOGLYLGLGRHPGXDVFODVVHVGHDo}HV±RUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLV1RHQWDQWRD
&RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV LQFOXLQGR DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR
FRQVHOKR ILVFDO TXDQGR LQVWDODGR FRPSURPHWHPVH FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYD H SRU HVWH PRWLYR D &RPSDQKLD VROLFLWRX j % XP SHGLGR GH GLVSHQVD TXDQWR DR
FXPSULPHQWRGHGHWHUPLQDGRVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSHOR5HJXODPHQWRGR1tYHOFRPDLQWHQomRGH
VXMHLWDUVHjVGLVSRVLo}HVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGD%RTXDOIRLFRQFHGLGRSHOD%
HPGHDJRVWRGH$GLVSHQVDFRQFHGLGDpWDPEpPFRQGLFLRQDGDjDGRomRHPDQXWHQomR
SHOD&RPSDQKLDGHGHWHUPLQDGDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDVMiDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLD
$ &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH R QmR DWHQGLPHQWR GDV FRQGLo}HV HVWDEHOHFLGDV QD FRQFHVVmR GD
UHIHULGDGLVSHQVDDFDUUHWDUiDUHYRJDomRGDGLVSHQVDFRQFHGLGDVXMHLWRjVVDQo}HVSUHYLVWDVQR
5HJXODPHQWRGR1tYHO

21RYR0HUFDGRpRPDLVULJRURVRGRVQtYHLVGHJRYHUQDQoDGD%H[LJLQGRPDLRUJUDXGHSUiWLFDV
GHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQWUHRVWUrVVHJPHQWRVVHQGRLGHDOSDUDTXHD&RPSDQKLDVLJDRPDLV
DOWRSDGUmRGHH[LJrQFLDHPUHODomRjVVXDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoD

$VUHJUDVLPSRVWDVSHOR1RYR0HUFDGRYLVDPFRQFHGHUWUDQVSDUrQFLDFRPUHODomRjVDWLYLGDGHVH
VLWXDomRHFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHVSRGHUHVSDUDRVDFLRQLVWDV
PLQRULWiULRVGHSDUWLFLSDomRQDDGPLQLVWUDomRGDVFRPSDQKLDVHQWUHRXWURVGLUHLWRV
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'HVGHDVXDFULDomRR1RYR0HUFDGRSDVVRXSRUUHYLV}HVHPH5HFHQWHPHQWHDSyV
H[WHQVRWUDEDOKRFRQMXQWRHQWUH%SDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGRHFRPSDQKLDVOLVWDGDVDQRYDYHUVmR
GR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRIRLDSURYDGDHPDXGLrQFLDUHVWULWDSHODVFRPSDQKLDVOLVWDGDVHP
MXQKRGHHSHOR&ROHJLDGRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVHPVHWHPEURGH2QRYR
UHJXODPHQWRHQWURXHPYLJRUHP

'HVWDFDPRV DEDL[R DOJXPDV GDV SULQFLSDLV UHJUDV GR 1RYR 0HUFDGR UHODFLRQDGDV j HVWUXWXUD GH
JRYHUQDQoDHGLUHLWRVGRVDFLRQLVWDVGHQWUHRXWURVTXHVmRDSOLFiYHLVSDUDD&RPSDQKLD

• QR FDVR GH DOLHQDomR GR FRQWUROH WRGRV RV DFLRQLVWDV WrP GLUHLWR D YHQGHU VXDV Do}HV SHOR
PHVPRSUHoR tag along GH DWULEXtGRjVDo}HVGHWLGDVSHORFRQWURODGRU
• LQVWDODomRGHiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDIXQomRGHCompliance H&RPLWrGH$XGLWRULD HVWDWXWiULR
RXQmRHVWDWXWiULR 
• HPFDVRGHVDtGDGDHPSUHVDGRVHJPHQWRGHOLVWDJHPGD%UHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGH
DTXLVLomRGHDo}HV 23$ SRUYDORUMXVWRVHQGRTXHQRPtQLPRGRVWLWXODUHVGDVDo}HV
HPFLUFXODomRGHYHPDFHLWDUD23$RXFRQFRUGDUFRPDVDtGDGRVHJPHQWR
• R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GHYH FRQWHPSODU QR PtQLPR  RX  GH FRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVRTXHIRUPDLRUFRPPDQGDWRXQLILFDGRGHQRPi[LPRGRLVDQRV
• HVWUXWXUDomR H GLYXOJDomR GH SURFHVVR GH DYDOLDomR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GH VHXV
FRPLWrVHGDGLUHWRULD
• HODERUDomRHGLYXOJDomRGHSROtWLFDVGH L UHPXQHUDomR LL LQGLFDomRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRVHXVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRHGLUHWRULDHVWDWXWiULD LLL JHUHQFLDPHQWR
GHULVFRV LY WUDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH Y QHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVFRP
FRQWH~GRPtQLPR H[FHWRSDUDDSROtWLFDGHUHPXQHUDomR 
• GLYXOJDomRVLPXOWkQHDHPLQJOrVHSRUWXJXrVGHIDWRVUHOHYDQWHVLQIRUPDo}HVVREUHSURYHQWRV
e press releases GHUHVXOWDGRVH
• GLYXOJDomRPHQVDOGDVQHJRFLDo}HVFRPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGDHPSUHVDSHORVH
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV

'HQWUH HVVDV SUiWLFDV GHVFULWDV DR ORQJR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD VHQGR DOJXPDV GHODV
H[LJrQFLDVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHVWDFDPVHDVVHJXLQWHV

• DV IXQo}HV GH 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR 'LUHWRU QmR GHYHP VHU
DFXPXODGDVSHODPHVPDSHVVRD
• SRVVXtPRV XP &RPLWr GH $XGLWRULD (VWDWXWiULR FRPSRVWRSRU SHOR PHQRV  WUrV  PHPEURV
QRPHDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGRVTXDLVSHORPHQRVXPGHYHVHUXPPHPEURGR
LQGHSHQGHQWH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR(VWHFRPLWrHQWUHVXDVIXQo}HVDFRQVHOKDRQRVVR
&RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR QR PRQLWRUDPHQWR H FRQWUROH GD TXDOLGDGH GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQWUROHVLQWHUQRVJHVWmRGHULVFRVHFRQIRUPLGDGH
• QRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVFRUSRUDWLYRVIRUPDLV L 
&yGLJR GH &RQGXWD LL  3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV LLL  3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH
,QIRUPDo}HVHGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV LY 3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV
5HODFLRQDGDV H $GPLQLVWUDomR GH &RQIOLWRV GH ,QWHUHVVHV Y  3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GH
$GPLQLVWUDGRUHV YL 3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV YLL 3ROtWLFDGH'HVWLQDomR
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•
•

•

•

GH5HVXOWDGRV YLL 5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH YLLL 5HJLPHQWR,QWHUQR
GH&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR
DGHULPRV j &kPDUD GH $UELWUDJHP GR 0HUFDGR SDUD D UHVROXomR GH OLWtJLRV HQYROYHQGR D
&RPSDQKLDHQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVHDFLRQLVWDV
QRVVRV DFLRQLVWDV WrP GLUHLWR GH DOLHQDU DV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD QDV PHVPDV
FRQGLo}HV DVVHJXUDGDV DRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD QR FDVR GH DOLHQDomR
GLUHWD RX LQGLUHWD D WtWXOR RQHURVR GR FRQWUROH GD &RPSDQKLD WDQWR SRU PHLR GH XPD ~QLFD
RSHUDomR FRPR SRU PHLR GH RSHUDo}HV VXFHVVLYDV REVHUYDGDV DV FRQGLo}HV H RV SUD]RV
SUHYLVWRVQDOHJLVODomRYLJHQWHHQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDU
WUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV WDJDORQJ 
QRVVRVDFLRQLVWDVWrPGLUHLWRGHDOLHQDUDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPRIHUWDS~EOLFD
GHDTXLVLomRGHDo}HVDVHUUHDOL]DGDSHOD&RPSDQKLDRXSHORVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD
&RPSDQKLDHPFDVRGHFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDRXGHFDQFHODPHQWR
GH OLVWDJHP GH QRVVDV Do}HV SUHIHUHQFLDLV VDOYR KLSyWHVHV GH GLVSHQVD SUHYLVWDV QR
5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR  SHORVHXYDORU MXVWR DSXUDGR PHGLDQWH ODXGR GH DYDOLDomR
HODERUDGRSRULQVWLWXLomRRXHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDH
GHILQLomRGHFDOHQGiULRDQXDOFRPSUHYLVmRGHDJHQGDDQXDOWHPiWLFDFRPDVVXQWRVUHOHYDQWHV
HGDWDVGHGLVFXVVmRLQFOXLQGRDVGDWDVGDVUHXQL}HVRUGLQiULDV


'HIRUPDDPHOKRULOXVWUDURGHVFULWRDFLPDDWDEHODDEDL[RFRPSDUDR1tYHOR1RYR0HUFDGRHR
PRGHORGHJRYHUQDQoDDGRWDGRSHOD&RPSDQKLD

,WHP
&DSLWDO6RFLDO
'LUHLWRDYRWRGDV
$o}HV3UHIHUHQFLDLV
'LUHLWRHFRQ{PLFRGDV
Do}HV

1tYHO
2UGLQiULDV
3UHIHUHQFLDLV
9RWR
UHVWULWR
GHWHUPLQDGDV
GHOLEHUDo}HV

1RYR0HUFDGR
H
HP

,JXDO
HP
DPEDV
HVSpFLHVGHDo}HV

3HUFHQWXDO0tQLPRGH
$o}HVHP&LUFXODomR
Free Float)

GRFDSLWDOVRFLDO

&RPSRVLomRGR
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

0tQLPR GH  PHPEURV
GRV TXDLV SHOR PHQRV

GHYHP
VHU
LQGHSHQGHQWHV
FRP
PDQGDWRXQLILFDGRGHDWp
DQRV

0DQLIHVWDomRGR
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHP
2IHUWDV3~EOLFDVGH
$TXLVLomRGH$o}HV
23$V 

6RPHQWH2UGLQiULDV

0DQLIHVWDomR
VREUH
TXDOTXHU 23$ FRP
FRQWH~GRPtQLPR 

2UGLQiULDV
3UHIHUHQFLDLV

H

1$

9RWR HP WRGDV
GHOLEHUDo}HV

1$

3UHIHUHQFLDLV UHFHEHUmR
GLYLGHQGRV  YH]HV
PDLRUHVGRTXHDVDo}HV
RUGLQiULDV

 RX  FDVR R
YROXPH ILQDQFHLUR PpGLR
GLiULRGHQHJRFLDomRGDV
Do}HV $'79 VHMDPDLRU
TXH 
0tQLPR GH  PHPEURV
GR TXDLV SHOR PHQRV 
RX RTXHIRUPDLRU 
GHYHP
VHU
LQGHSHQGHQWHV
FRP
PDQGDWRXQLILFDGRGHDWp
DQRV
0DQLIHVWDomR
VREUH
TXDOTXHU 23$ FRP
FRQWH~GR
PtQLPR
LQFOXLQGR DOWHUQDWLYDV j
23$ 
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6XSHULRU D  GDV
SUHIHUHQFLDLV
0tQLPR GH  PHPEURV
GR TXDLV SHOR PHQRV
 RX GHYHP VHU
LQGHSHQGHQWHV
FRP
PDQGDWRXQLILFDGRGHDWp
DQRV
0DQLIHVWDomR
VREUH
TXDOTXHU 23$ FRP
FRQWH~GR
PtQLPR
LQFOXLQGR DOWHUQDWLYDV j
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23$SRUDOLHQDomRGH
FRQWUROH 7DJ$ORQJ 

6DtGDGR
6HJPHQWR23$

$GHVmRj&kPDUDGH
$UELWUDJHP

&RPLWrGH$XGLWRULD

$XGLWRULD,QWHUQD

5HRUJDQL]DomR
6RFLHWiULD

&RPSOLDQFH


SDUD
RUGLQiULDV
SUHIHUHQFLDLV

Do}HV
H 


SDUD
Do}HV
RUGLQiULDV
H
SUHIHUHQFLDLV
QDV
PHVPDV FRQGLo}HV H DR
SUHoR
SRU
DomR
HTXLYDOHQWHDYH]HVR
SUHoRSRUDomRRUGLQiULD
SDJR
DR
DFLRQLVWD
DOLHQDQWH

5HDOL]DomR GH 23$ SRU
SUHoRMXVWRFRPTXyUXP
5HDOL]DomR GH 23$ QR GH
DFHLWDomR
RX
PtQLPR
D
YDORU FRQFRUGkQFLD FRP D
HFRQ{PLFR
VDtGD GR VHJPHQWR GH
PDLVGHGRVWLWXODUHV
GDVDo}HVHPFLUFXODomR

5HDOL]DomR GH 23$ SRU
SUHoRMXVWRFRPTXyUXP
GH
DFHLWDomR
RX
FRQFRUGkQFLD FRP D
VDtGD GR VHJPHQWR GH
PDLVGHGRVWLWXODUHV
GDVDo}HVHPFLUFXODomR

2EULJDWyULR

2EULJDWyULR

2EULJDWyULR

)DFXOWDWLYR

2EULJDWyULD D LQVWDODomR
GH FRPLWr GH DXGLWRULD
HVWDWXWiULR
RX
QmR
HVWDWXWiULR TXH GHYH
DWHQGHU DRV UHTXLVLWRV
LQGLFDGRV
QR
UHJXODPHQWR
FRPSRVLomR
H
DWULEXLo}HV

2EULJDWyULD D LQVWDODomR
GH FRPLWr GH DXGLWRULD
HVWDWXWiULR
RX
QmR
HVWDWXWiULR TXH GHYH
DWHQGHU DRV UHTXLVLWRV
LQGLFDGRV
QR
UHJXODPHQWR
FRPSRVLomR
H
DWULEXLo}HV

)DFXOWDWLYR

2EULJDWyULD D H[LVWrQFLD
GH iUHD GH DXGLWRULD
LQWHUQDTXHGHYHDWHQGHU
DRV UHTXLVLWRV LQGLFDGRV
QRUHJXODPHQWR

2EULJDWyULD D H[LVWrQFLD
GH iUHD GH DXGLWRULD
LQWHUQDTXHGHYHDWHQGHU
DRV UHTXLVLWRV LQGLFDGRV
QRUHJXODPHQWR

6H
D
VRFLHGDGH
UHVXOWDQWH
GH
UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD
QmRIRUOLVWDGDQR1tYHO
QRSUD]RGHGLDVGD
DSURYDomR GD RSHUDomR
GHYH VHU UHDOL]DGD 23$
QR PtQLPR SHOR YDORU
HFRQ{PLFRGDVDo}HV

&DVR D UHRUJDQL]DomR
HQYROYD
VRFLHGDGHV
UHVXOWDQWHV TXH QmR
SUHWHQGDP SOHLWHDU R
LQJUHVVR
QR
1RYR
0HUFDGR D PDLRULD GRV
WLWXODUHV GDV Do}HV HP
FLUFXODomRGDFRPSDQKLD
SUHVHQWHVQDDVVHPEOHLD
JHUDO GHYH GDU DQXrQFLD
DHVVDHVWUXWXUD

&DVR D UHRUJDQL]DomR
HQYROYD
VRFLHGDGHV
UHVXOWDQWHV TXH QmR
SUHWHQGDP SOHLWHDU R
LQJUHVVRQR1tYHORXQR
1RYR0HUFDGRDPDLRULD
GRV WLWXODUHV GDV Do}HV
HP
FLUFXODomR
GD
FRPSDQKLDSUHVHQWHVQD
DVVHPEOHLD JHUDO GHYH
GDU DQXrQFLD D HVVD
HVWUXWXUD

)DFXOWDWLYR

2EULJDWyULD
D
LPSOHPHQWDomR
GH
IXQo}HV GH compliance
FRQWUROHV LQWHUQRV H
ULVFRV
FRUSRUDWLYRV
VHQGR
YHGDGD
D
DFXPXODomR
FRP
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

2EULJDWyULD
D
LPSOHPHQWDomR
GH
IXQo}HV GH compliance
FRQWUROHV LQWHUQRV H
ULVFRV
FRUSRUDWLYRV
VHQGR
YHGDGD
D
DFXPXODomR
FRP
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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'RFXPHQWRV
&RUSRUDWLYRV




3URFHVVRGH$YDOLDomR


2EULJDWyULDDHODERUDomR
HGLYXOJDomRGHSROtWLFD
GHQHJRFLDomRGH
YDORUHVPRELOLiULRVH
&yGLJRGH&RQGXWDVHP
FRQWH~GRPtQLPR



)DFXOWDWLYR

2EULJDWyULDDHODERUDomR
H GLYXOJDomR GH  
SROtWLFDV
GH
L
UHPXQHUDomR
LL 
LQGLFDomR GH PHPEURV
GR
FRQVHOKR
GH
DGPLQLVWUDomR
VHXV
FRPLWrV
GH
DVVHVVRUDPHQWR
H
GLUHWRULD HVWDWXWiULD LLL 
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
LY WUDQVDomRFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDV H
Y
QHJRFLDomR GH YDORUHV
PRELOLiULRV
FRP
FRQWH~GR
PtQLPR
H[FHWRSDUDDSROtWLFDGH
UHPXQHUDomR   FyGLJR
GH
FRQGXWD
FRP
FRQWH~GR PtQLPR  H  
UHJLPHQWRV LQWHUQRV GR
&RQVHOKR
GH
$GPLQLVWUDomR H GR
&RPLWrGH$XGLWRULD

2EULJDWyULDDHODERUDomR
H GLYXOJDomR GH  
SROtWLFDV
GH
L
UHPXQHUDomR
LL 
LQGLFDomR GH PHPEURV
GR
FRQVHOKR
GH
DGPLQLVWUDomR
VHXV
FRPLWrV
GH
DVVHVVRUDPHQWR
H
GLUHWRULD HVWDWXWiULD LLL 
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
LY WUDQVDomRFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDV H
Y
QHJRFLDomR GH YDORUHV
PRELOLiULRV
FRP
FRQWH~GR
PtQLPR
H[FHWRSDUDDSROtWLFDGH
UHPXQHUDomR   FyGLJR
GH
FRQGXWD
FRP
FRQWH~GR PtQLPR  H  
UHJLPHQWRV LQWHUQRV GR
&RQVHOKR
GH
$GPLQLVWUDomR H GR
&RPLWrGH$XGLWRULD



2EULJDWyULD
D
HVWUXWXUDomR
H
GLYXOJDomR GH SURFHVVR
GHDYDOLDomRGRFRQVHOKR
GH DGPLQLVWUDomR GH
VHXV FRPLWrV H GD
GLUHWRULD



(VWUXWXUDomR
H
GLYXOJDomR GH SURFHVVR
GHDYDOLDomRGRFRQVHOKR
GH DGPLQLVWUDomR GH
VHXV FRPLWrV H GD
GLUHWRULD
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'HVFULomRGD3ROtWLFDRX3UiWLFDGH5HPXQHUDomR,QFOXVLYHGD'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD
  'HVFULomR GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQFOXVLYH GD GLUHWRULD QmR
HVWDWXWiULD

D
REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD
DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH D SROtWLFD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
RQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

3RVVXtPRVXPD3ROtWLFDGD5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV ³3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR´ DTXDO
IRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDHPGHIHYHUHLURGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGDHPGHVHWHPEUR
GH  H TXH SRGH VHU FRQVXOWDGD QR ZHEVLWH GD &90 ZZZFYPJRYEU  HP QRVVR ZHEVLWH
KWWSWIFRFRPEU 
$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR SDUD QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV LQFOXLQGR RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRV'LUHWRUHVHVWDWXWiULRVHQmRHVWDWXWiULRVPHPEURVGRV&RPLWrVHRVPHPEURV
GR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRpFRHUHQWHFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVH[LVWHQWHVQRPHUFDGR
6HPSUHEXVFDQGRDXPHQWDUQRVVDHILFLrQFLDRREMHWLYRGHQRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRpDWUDLU
RVPHOKRUHVSURILVVLRQDLVH[LVWHQWHVQRPHUFDGRDOpPGHUHWHUHPRWLYDUQRVVRVFRODERUDGRUHV
E
(i)

FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR
descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RPLWrV
$ UHPXQHUDomR IL[D DQXDO p R HOHPHQWR EiVLFR GD UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGRVPHPEURVGRV&RPLWrVVHQGRFRPSRVWDSRUXPDUHPXQHUDomRPHQVDODWtWXOR
GHSUyODERUHGHILQLGRGHDFRUGRFRPDQHJRFLDomRLQGLYLGXDORULHQWDGDGHQWUHRXWURVIDWRUHVR
WHPSR GHGLFDGR jV IXQo}HV D FRPSHWrQFLD H D UHSXWDomR SURILVVLRQDO H R YDORU GRV VHUYLoRV QR
PHUFDGRGHFDGDPHPEUREHPFRPRSRUSHVTXLVDVGHUHPXQHUDomRGRVHWRUGHDWLYLGDGHHGH
FRPSDQKLDVGHSRUWHVLPLODUDRQRVVR
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRGHUiUHHPEROVDUGHVSHVDVJDVWDVSHORVPHPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHGRV&RPLWrVFRPORFRPRomRDFRPRGDomRDOLPHQWDomRHRXRXWUDVUHODFLRQDGDV
DRFRPSDUHFLPHQWRHPUHXQL}HVHVSHFtILFDVHTXHFRODERUHPQDSUHVWDomRGRDX[tOLRjVSUiWLFDVGD
&RPSDQKLDPHGLDQWHUHFHELPHQWRGHFRPSURYDomRGRUHIHULGRJDVWRSHOR&RQVHOKHLURRXPHPEURV
GR&RPLWr
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGD'LUHWRULDHVWDWXWiULD
RXQmRHVWDWXWiULDIDUmRMXVH[FOXVLYDPHQWHjUHPXQHUDomRUHFHELGDQDTXDOLGDGHGH'LUHWRUHV2V
PHPEURVGRV&RPLWrVHVWDWXWiULRVRXQmRHVWDWXWiULRVTXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRRX'LUHWRUHVHVWDWXWiULRVRXQmRHVWDWXWiULRVQmRIDUmRMXVDTXDOTXHUDFUpVFLPR
GHUHPXQHUDomRHPIXQomRGHVXDSDUWLFLSDomRQRV&RPLWrV
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'HVFULomRGD3ROtWLFDRX3UiWLFDGH5HPXQHUDomR,QFOXVLYHGD'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
$UHPXQHUDomRIL[DDQXDOpHOHPHQWRUHOHYDQWHGDUHPXQHUDomRGRVPHPEURVGD'LUHWRULDHGHYHUi
VH EDVHDU HVSHFLDOPHQWH QR FDUJR H QDV UHVSRQVDELOLGDGHV GHVHPSHQKDGDV EHP FRPR QD
H[SHULrQFLD LQGLYLGXDO VHQGR FRPSRVWD SRU XPD UHPXQHUDomR PHQVDO D WtWXOR GH SUyODERUH RX
VDOiULR GHILQLGR GH DFRUGR FRP D QHJRFLDomR LQGLYLGXDO RULHQWDGD GHQWUH RXWURV IDWRUHV SRU
SHVTXLVDVVDODULDLVGRQRVVRVHJPHQWRGHDWLYLGDGH
1RVVRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVHQmRHVWDWXWiULRVSRGHUmRVHUHOHJtYHLVDRVVHJXLQWHVEHQHItFLRV L 
$X[tOLR(GXFDomR LL 3ODQRGH$VVLVWrQFLD0pGLFD LLL 3ODQRGH$VVLVWrQFLD2GRQWROyJLFD LY 9DOH
5HIHLomRH Y (VWDFLRQDPHQWR
$GLFLRQDOPHQWHWRGRVRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDVmRHOHJtYHLVDSDUWLFLSDUGRSODQRGHRXWRUJDVGH
Do}HVUHVWULWDV$VRXWRUJDVVmRUHDOL]DGDVDQXDOPHQWHFRQVLGHUDQGRVHRFXPSULPHQWRGHPHWDV
GH SHUIRUPDQFH H XP SUD]R GH FDUrQFLD 2 UHIHULGR SODQR WHP SRU REMHWLYR DWUDLU H UHWHU RV
DGPLQLVWUDGRUHVGLUHWRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVFRQFHGHQGRDHVWHV
DRSRUWXQLGDGHGHVXMHLWRVDGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVWRUQDUHPVHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDFRP
YLVWDVDHVWLPXODURDOLQKDPHQWRGRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDDRVGRVVHXV
DFLRQLVWDV EHP FRPR LQFHQWLYDU R GHVHPSHQKR H IDYRUHFHU D UHWHQomR GRV DGPLQLVWUDGRUHV QD
&RPSDQKLDQDPHGLGDHPTXHDVXDSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDOSHUPLWLUiTXHVHEHQHILFLHPGRV
UHVXOWDGRVSDUDRVTXDLVWHQKDPFRQWULEXtGRHTXHVHMDPUHIOHWLGRVQDYDORUL]DomRGRSUHoRGHVXDV
Do}HV
2V'LUHWRUHVWDPEpPSRGHPVHUHOHJtYHLVDRUHFHELPHQWRGHE{QXVRXSDUWLFLSDomRQRVOXFURVRX
JUDWLILFDo}HVH[FHSFLRQDLVHQWUHRXWUDVIRUPDVGHUHPXQHUDomRYDULiYHOTXHVHUmRFRQFHGLGRVSRU
OLEHUDOLGDGH SHOD &RPSDQKLD QRV WHUPRV H FRQGLo}HV GDV SROtWLFDV LQWHUQDV GHWHUPLQDGDV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RQVHOKR)LVFDO
2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHHTXDQGRLQVWDODGRWHUmRVXDUHPXQHUDomRGHWHUPLQDGDSHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGHDFLRQLVWDVGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHO
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

$V WDEHODV DEDL[R DSUHVHQWDP DV SURSRUo}HV PpGLDV GH FDGD HOHPHQWR GD UHPXQHUDomR GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
H

 GH GH]HPEUR GH 5HPXQHUDomR

)L[D

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGD
HP 7RWDO
Do}HV

'LUHWRULD(VWDWXWiULD





5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGD
HP 7RWDO
Do}HV






 GH GH]HPEUR GH 5HPXQHUDomR

)L[D
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'HVFULomRGD3ROtWLFDRX3UiWLFDGH5HPXQHUDomR,QFOXVLYHGD'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD
'LUHWRULD(VWDWXWiULD









 GH GH]HPEUR GH 5HPXQHUDomR

)L[D

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGD
HP 7RWDO
Do}HV

'LUHWRULD(VWDWXWiULD



1$








2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDIRLFULDGRHPGHIHYHUHLURGHHSRUWDOUD]mR
QmRIRUDPLQVHULGDVLQIRUPDo}HVDFHUFDGHVVHyUJmRQDVWDEHODVDFLPD
(iii)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

2YDORUJOREDOPi[LPRDVHUSDJRDRVDGPLQLVWUDGRUHVDWtWXORGHUHPXQHUDomRpGHWHUPLQDGRSHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVHVWDQGRDUHPXQHUDomRJOREDOPi[LPDGHQWURGRVOLPLWHVLPSRVWRV
SHORDUWLJRGD/HLGDV6$
$UHYLVmRGDUHPXQHUDomRIL[DpDYDOLDGDDQXDOPHQWHWHQGRHPYLVWDDVSUiWLFDVGHPHUFDGRGDV
HPSUHVDV GH DWXDomR GR PHVPR VHJPHQWR H YLVD D DWUDomR H UHWHQomR GH SURILVVLRQDLV TXH
FRQWULEXDP GH IRUPD HIHWLYD SDUD RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD VHQGR RV YDORUHV LQFRUSRUDGRV j
SURSRVWDGDDGPLQLVWUDomRTXHpVXEPHWLGDj$VVHPEOHLD*HUDO&RPRFULWpULRVSDUDRUHDMXVWHDQXDO
GDUHPXQHUDomRIL[DGRVyUJmRVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVmRFRQVLGHUDGRV L TXDLVTXHU
PXGDQoDV QDV DWLYLGDGHV SUHVWDGDV RX QRV QtYHLV GH UHPXQHUDomR XWLOL]DGRV SRU HPSUHVDV GR
PHVPR VHWRU H SRUWH QR PHUFDGR FRQVLGHUDQGR DLQGD SRVLo}HV GH FRPSOH[LGDGH VLPLODU H LL 
PHULWRFUDFLD
$VSHVTXLVDVVmRUHDOL]DGDVLQWHUQDPHQWHSHODiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVGD&RPSDQKLDFRPR
DSRLR GH FRQVXOWRULDV HVSHFLDOL]DGDV H EXVFD FRPSDUDU VXDV SUiWLFDV jV GH RXWUDV FRPSDQKLDV
(YHQWXDOPHQWH H FRQIRUPH QHFHVVLGDGH SRGHUmR VHU UHDOL]DGDV SHVTXLVDV HVSHFtILFDV SDUD
GHWHUPLQDGDV SRVLo}HVFKDYH GH PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GRV FRPLWrV GH
DVVHVVRUDPHQWR
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

$QDOLVDPRV QRVVD SHUIRUPDQFH H R GHVHPSHQKR GH QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV SDUD PDQWHU D
UHPXQHUDomRGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVGHPHUFDGRDGHTXDGDVjTXDOLGDGHGHQRVVRVH[HFXWLYRV
H GHQWUR GH QRVVDV SRVVLELOLGDGHV ILQDQFHLUDV $V UD]}HV TXH MXVWLILFDP D FRPSRVLomR GD
UHPXQHUDomRVmRRLQFHQWLYRjPHOKRULDGHQRVVDJHVWmRHDSHUPDQrQFLDGHQRVVRVH[HFXWLYRV
YLVDQGRDJDQKRVSHORFRPSURPHWLPHQWRFRPRVUHVXOWDGRVGHORQJRSUD]RHDRGHVHPSHQKRQR
FXUWRSUD]R
(v)

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

&RPH[FHomRGRVPHPEURVLQGHSHQGHQWHVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRVGHPDLVPHPEURVQmR
UHFHEHPTXDOTXHUUHPXQHUDomRHPUD]mRGRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVFRPRFRQVHOKHLURVGDGR
TXH UHQXQFLDUDP j UHIHULGD UHPXQHUDomR XPD YH] TXH DWXDP FRPR DGPLQLVWUDGRUHV GH QRVVDV
VXEVLGLiULDVHVmRDFLRQLVWDVGLUHWRVGD&RPSDQKLD
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'HVFULomRGD3ROtWLFDRX3UiWLFDGH5HPXQHUDomR,QFOXVLYHGD'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD
F
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
7HQGR HP YLVWD TXH D UHPXQHUDomR IL[D H RV EHQHItFLRV QmR VmR DIHWDGRV GLUHWDPHQWH SHOR
GHVHPSHQKR LQGLYLGXDO GH QRVVRV FRODERUDGRUHV QmR Ki LQGLFDGRUHV HVSHFtILFRV SDUD HVWHV
HOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR2VVDOiULRVHEHQHItFLRVSUDWLFDGRVHVWmRGHDFRUGRFRPRPHUFDGR
2VHOHPHQWRVYDULiYHLVGHUHPXQHUDomRWHQGHPDUHIOHWLUDSHUIRUPDQFHGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
HDOHYDUHPFRQVLGHUDomRRDWLQJLPHQWRGRVREMHWLYRVHPHWDVLQGLYLGXDLVGRVDGPLQLVWUDGRUHVH
H[HFXWLYRVLQFOXLQGRRDOFDQFHGHPHWDVSURSRVWDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomREHPFRPRVH
EDVHLDPHPLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVFRPRR6HOO2XWHR/XFUR/tTXLGRFRPRJDWLOKRFRUSRUDWLYRSDUD
DGHILQLomRGDUHPXQHUDomRYDULiYHO$LQGDSRVVXtPRVWDPEpPXPSDLQHOGHPHWDVLQGLYLGXDLVH
TXHGHWHUPLQDHQWUHHPHWDVSDUDFDGDDGPLQLVWUDGRUDOpPGDDYDOLDomRFRPSRUWDPHQWDOTXH
WDPEpPpFRQVLGHUDGDQRFiOFXORGDUHPXQHUDomRYDULiYHO7RGRVRVLQGLFDGRUHVDFLPDGHVFULWRV
SRVVXHP XPD SRUFHQWDJHP PtQLPD GH DWLQJLPHQWR SDUD TXH R DGPLQLVWUDGRU VHMD HOHJtYHO j
UHPXQHUDomRYDULiYHO
G
FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
$UHPXQHUDomRpHVWUXWXUDGDSDUDUHIOHWLUDHYROXomRGRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRGDVHJXLQWH
PDQHLUDDQDOLVDPRVQRVVDSHUIRUPDQFHHRGHVHPSHQKRGHQRVVD'LUHWRULDUHJXODUPHQWHGHIRUPD
D DFRPSDQKDU R DWLQJLPHQWR GDV PHWDV GD &RPSDQKLD H LQGLYLGXDLV FDOFXODQGR R DXPHQWR GR
VDOiULR EDVH H R YDORU GD ERQLILFDomR GH DFRUGR FRP R PHUHFLPHQWR GH FDGD DGPLQLVWUDGRU H
FRQVLGHUDQGRDLQGDRVQRVVRVUHVXOWDGRVKLVWyULFRVHSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFR$LQGDEXVFDPRV
LQFHQWLYDU RV DGPLQLVWUDGRUHV D EXVFDU PHOKRU UHQWDELOLGDGH GRV LQYHVWLPHQWRV H SURMHWRV
GHVHQYROYLGRVSHOD&RPSDQKLDGHPDQHLUDDDOLQKDUVHXVLQWHUHVVHVFRPRVQRVVRV%XVFDPRVWDO
DOLQKDPHQWRSRUPHLRGHVDOiULRVHSDFRWHVGHEHQHItFLRVFRPSDWtYHLVFRPRPHUFDGR
H
FRPR D SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR VH DOLQKD DRV LQWHUHVVHV GR HPLVVRU GH
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
$QRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRVHDOLQKDFRPRVQRVVRVLQWHUHVVHVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
QD PHGLGD HP TXH DWUHOD D 'LUHWRULD jV PHWDV ILQDQFHLUDV PHWDV LQWHUQDV GH UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLD H PHWDV LQGLYLGXDLV WRGDV YROWDGDV DR QRVVR SODQR GH QHJyFLRV YLVDQGR DOLQKDU RV
REMHWLYRVGD&RPSDQKLDHGRV'LUHWRUHVQDEXVFDSRUPDLRUHILFLrQFLDHUHQWDELOLGDGH
$SRUomRIL[DGDUHPXQHUDomREXVFDUHFRQKHFHURYDORUGRVFDUJRVHFRQWULEXLUSDUDDUHWHQomRGRV
DGPLQLVWUDGRUHVRTXHSURSRUFLRQDPDLRUHVWDELOLGDGHHTXDOLGDGHQDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHDSDUFHODYDULiYHOGDUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDJDUDQWHTXH
HVVHV SRVVDP VH WRUQDU DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD SRU PHLR GR SODQR GH RXWRUJD GH RSo}HV
IRPHQWDQGRRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOGD&RPSDQKLDQDEXVFDSRUFUHVFLPHQWRHOXFUDWLYLGDGH
DOpPGHVHUXPLPSRUWDQWHHOHPHQWRQDDWUDomRHUHWHQomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRV
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'HVFULomRGD3ROtWLFDRX3UiWLFDGH5HPXQHUDomR,QFOXVLYHGD'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD
I
H[LVWrQFLDGHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV
6RPRV UHVSRQViYHLV SHOR SDJDPHQWR GD WRWDOLGDGH GD UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GD QRVVD
DGPLQLVWUDomR1mRKiUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHVGLUHWRV
RXLQGLUHWRV
J
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRH[LVWHTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRj
RFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULR
K
SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDLQGLFDQGR
L
os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando
de que forma participam
$$VVHPEOHLD *HUDO IL[DUi DQXDOPHQWH D UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV VHQGR TXH R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIL[DUiDUHPXQHUDomRJOREDOHLQGLYLGXDOGRV'LUHWRUHV
LL 
critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando
se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo,
os critérios de comparação e a abrangência desses estudos
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDUHFHEHUmRXPDUHPXQHUDomRIL[DPHQVDO
GHILQLGD GH DFRUGR FRP QHJRFLDomR LQGLYLGXDO RULHQWDGD GHQWUH RXWURV IDWRUHV SRU SHVTXLVDV
VDODULDLVGRQRVVRVHJPHQWRGHDWLYLGDGHREVHUYDGDD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR
2VREMHWLYRVHSUiWLFDVGHUHPXQHUDomRYLVDPUHFRQKHFHUHUHPXQHUDURVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHV
FRQVLGHUDQGR DV UHVSRQVDELOLGDGHV R WHPSR GHGLFDGR jV IXQo}HV D FRPSHWrQFLD H D UHSXWDomR
SURILVVLRQDO GHVWHV $GHPDLV UHDOL]DPRV SHVTXLVDV VDODULDLV SDUD JDUDQWLU DOLQKDPHQWR FRP DV
PHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRHPDQWHUDFRPSHWLWLYLGDGHGHQRVVDHVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRD
TXDO DEUDQJH WDQWR SDUD D UHPXQHUDomR IL[D PHQVDO UHFHELGD D WtWXOR GH SUyODERUH TXDQWR D
UHPXQHUDomR YDULiYHO H EDVHDGD HP Do}HV QR FDVR GD 'LUHWRULD (VWDV SHVTXLVDV OHYDP HP
FRQVLGHUDomRXPDDPRVWUDGHHPSUHVDVGRVTXHDWXDPQRPHVPRVHWRUTXHQRQRVVRDOpPGH
FRPSDQKLDVGHSRUWHVHPHOKDQWHDRQRVVRHEXVFDPRVLGHQWLILFDUDSUiWLFDGHVVDVHPSUHVDVQRV
GLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVGDUHPXQHUDomR7DLVSHVTXLVDVVmRUHDOL]DGDVLQWHUQDPHQWHFRRUGHQDGDV
SRU QRVVD iUHD GH UHFXUVRV KXPDQRV FRP R DSRLR GH FRQVXOWRULDV HVSHFLDOL]DGDV H FXMD
UHVSRQVDELOLGDGHpDGHWHUPLQDomRGRVFULWpULRVHSDUkPHWURVGDSHVTXLVDWDLVFRPRUHPXQHUDomR
GLUHWDHLQGLUHWDHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]R
LLL 
com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação
da política de remuneração do emissor
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDYDOLDDQXDOPHQWHDDGHTXDomRGDQRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR
DYDOLDQGR VH D UHPXQHUDomR SDJD SRU QyV FRQGL] FRP R FDUJR UHVSRQVDELOLGDGHV H YROXPH GH
WUDEDOKRGHFDGDPHPEUROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDLQGDVXDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUD
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13.4

- Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria

estatutária
Atualmente, a Companhia possui, com o seu Diretor-Presidente, um plano de remuneração baseado
em ações, contratado em 6 de maio de 2018, e aditado em 13 de agosto de 2020, por meio da
outorga de opções de compra de ações da Companhia, cujos termos e condições foram descritos
abaixo (“Plano de Opção de Ações”).
Adicionalmente, a Companhia aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de
agosto de 2020, um Programa de Ações Restritas com Meta de Performance Mínima (“Programa de
Ações Restritas”).
Descrevemos abaixo as linhas gerais do Plano de Opção de Ações e do Programa de Ações
Restritas:
a.

termos e condições gerais

Plano de Opção de Ações
A Companhia outorgou ao Diretor-Presidente em 1° de julho de 2018, data do início da vigência da
outorga, opções de compra de quotas equivalentes a 1,00% (um por cento) do valor econômico da
Companhia, quando ainda era uma sociedade limitada e que, na data deste Formulário de
Referência, correspondem a 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) opções de compra de ações
preferenciais (“Opções”). Cada Opção atribui ao seu titular o direito à compra de 1 (uma) ação
preferencial de emissão da Companhia, estritamente nos termos e condições previstos no Plano de
Opção de Ações.
Ao término de cada período de 12 (doze) meses a contar de 1º de julho de 2018, data de início da
vigência das Opções (“Data de Vigência”), o Diretor-Presidente adquiriu ou terá o direito a adquirir
(vesting), conforme o caso, 1/3 (um terço) das Opções, totalizando, ao final do período de 36 (trinta
e seis meses) a contar da Data de Vigência, o direito a adquirir um total de 1.400.000 (um milhão e
quatrocentas mil) Opções. Na data deste Formulário de Referência, 2/3 (dois terços) das Opções já
estão liberadas para exercício (vested) sendo que, na hipótese da realização do IPO antes de
transcorridos os 36 (trinta e seis) meses a contar da Data de Vigência, o direito à opção de compra
concedido ao Diretor- Presidente será 100% (cem por cento) antecipado, e a totalidade das Opções
detidas pelo Diretor- Presidente serão automaticamente exercidas na liquidação do IPO.
Destaca-se que, com o objetivo de viabilizar o exercício das Opções e o benefício econômico a ele
equivalente, bem como a participação do Diretor-Presidente em eventual IPO da Companhia, a
Companhia transferiu, em 13 de agosto de 2020, a título de adiantamento das ações decorrentes do
exercício das Opções, um total de 700.000 (setecentas mil) ações preferenciais mantidas em
tesouraria, equivalentes a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor econômico da Companhia,
ressalvado que a transferência é feita sob condição resolutiva de rescisão automática em caso de
não liquidação do IPO até o dia 23 de dezembro de 2020.
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Programa de Ações Restritas
O Programa de Ações Restritas estabelece as condições gerais do incentivo de longo prazo por meio
da outorga de Ações Restritas (conforme abaixo definido) de emissão da Companhia aos
administradores e colaboradores do Grupo Track & Field, especificamente (i) diretores da Companhia
ou (ii) outros empregados, preferencialmente key people, a critério do Conselho de Administração.
Cada Ação Restrita atribui ao seu titular o direito ao recebimento de 1 (uma) ação preferencial (B3:
TFCO4) de emissão da Companhia (“Ação”), acrescida do valor em dinheiro dos respectivos
Proventos (conforme abaixo definido), estritamente nos termos e condições estabelecidos no
Programa.
O termo “Ação Restrita” significa o direito a receber uma Ação em determinada data futura,
condicionado ao cumprimento do Vesting (abaixo definido), a título de gratificação (bônus em ações).
O termo “Proventos” significa o valor dos dividendos, juros sobre o capital próprio, restituições de
capital ou outros proventos em dinheiro atribuídos às Ações Restritas, declarados entre a data de
outorga e a data de liquidação das Ações Restritas. Na hipótese de subscrição ou qualquer outro
direito de preferência declarado entre a data de outorga e a data de liquidação das Ações Restritas,
o valor do direito, calculado com base no último preço anterior à data “EX”, será também considerado
como Provento.
Quando de cada exercício das Ações Restritas o Participante (conforme abaixo definido) deverá
optar por receber, na dada de liquidação do exercício das Ações Restritas: (1) Ações, acrescidas do
valor em dinheiro dos respectivos Proventos, ou (2) o pagamento em dinheiro do valor equivalente à
quantidade de Ações Restritas exercidas, multiplicadas pelo preço médio ponderado por volume
financeiro das Ações nos pregões da B3, ocorridos nos 2 (dois) meses imediatamente anteriores ao
mês da data de pagamento (“Valor da Ação Restrita”), acrescido do valor em dinheiro dos respectivos
Proventos, sem qualquer correção ou atualização monetária.
Caso esteja legalmente impossibilitada de utilizar ações em tesouraria, a Companhia poderá
promover a liquidação dos exercícios das Ações Restritas em dinheiro, independentemente da opção
do Participante.
Exceto pelos direitos acima descritos, as Ações Restritas não atribuem quaisquer dos direitos e
privilégios de acionista da Companhia até a liquidação dos exercícios das Ações Restritas, no caso
de a liquidação ser feita com Ações.
Dentre os funcionários da Companhia e de suas controladas, são elegíveis ao Programa de Ações
Restritas (i) Diretores; ou (ii) outros empregados, preferencialmente Key People, a critério do
Conselho de Administração. A outorga de opções de compra de ações, nos termos do Programa, é
realizada mediante entrega do competente Termo de Exercício de Ações Restritas, devidamente
preenchido e assinado pelo Participante, bem como da celebração do Contrato de Outorga de Bônus
em Ações Restritas e Outras Avenças pela Companhia e cada Participante.
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b.

principais objetivos do programa

Plano de Opção de Ações
O Plano de Opção de Ações foi instituído em 2018 com objetivo de alinhar os objetivos de longo
prazo de nossa Companhia e de seu Diretor-Presidente, visando especialmente prepará-la para
abertura de capital da Companhia por meio da sua oferta pública inicial de ações (“IPO”).

Programa de Ações Restritas
O Programa de Ações Restritas tem por objetivo atrair, motivar e reter os administradores e
empregados do Grupo Track & Field, bem como alinhar os seus interesses aos interesses da
Companhia e seus acionistas. Foi concebido como um incentivo de longo prazo baseado em ações,
cuja primeira outorga ocorrerá somente após o IPO.
c.

forma como o programa contribui para esses objetivos

Plano de Opção de Ações
O Plano de Opção de Ações contribui para esses objetivos, na medida em que estabeleceu um preço
de exercício baseado no valor estimado da Companhia quando da outorga em 2018. Dessa forma,
o ganho potencial do executivo, que corresponde à diferença entre o preço das ações no momento
o exercício e o preço de exercício, é diretamente proporcional à valorização da Companhia. A
liquidação do IPO permitirá a antecipação da aquisição do direito de exercício das ações ainda não
liberadas para exercício, contribuindo para o objetivo da Companhia.
Programa de Ações Restritas
Ao possibilitar que os administradores e empregados da Companhia e de suas controladas se tornem
acionistas da Companhia, espera-se que estes tenham fortes incentivos para comprometer-se
efetivamente com a criação de valor e exerçam suas funções de maneira a integrar-se aos interesses
dos acionistas, aos objetivos sociais e aos planos de crescimento da Companhia, assim
maximizando seus lucros.
Para promover o alinhamento de interesses, o Programa de Ações Restritas estabelece que um dos
requisitos para a aquisição do direito ao exercício das Ações Restritas (“Vesting”) é o atingimento da
meta de performance mínima pelos Participantes, que corresponderá ao “KPI Master” ou outro
indicador de performance da Companhia a ser aprovado pelo Conselho de Administração para fins
de cada Plano de Ações Restritas (“Meta de Performance Mínima” e “Plano de Ações Restritas”,
respectivamente).
Adicionalmente, o outro requisito do Vesting também contribuí para o comprometimento a longo
prazo dos administradores e empregados da Companhia, uma vez que estabelece um prazo de
carência que ocorrerá de forma gradual, em 3 (três) parcelas anuais iguais de 1/3 (um terço) das
Ações Restritas, sendo que, desde que atingida ou superada a Meta de Performance Mínima, a

751

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR

3ODQRGH5HPXQHUDomR%DVHDGRHP$o}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR(
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
primeira parcela tornar-se-á exercível pelo Participante a partir do 1° dia útil do ano civil seguinte ao
ano da Data de Verificação e as demais no 1° dia útil dos anos civis subsequentes (“Prazo de
Carência”).
O modelo adotado espera ser eficaz como mecanismo de retenção de administradores e
empregados, em face, principalmente, do compartilhamento dos interesses comuns com a
Companhia e do atingimento de resultados operacionais baseados no KPI Master ou outro indicador
de performance escolhido pelo Conselho de Administração.
d.

como o programa se insere na política de remuneração da Companhia

Plano de Opção de Ações
O Plano de Opção de Ações se insere na política de remuneração da Companhia na medida em que
estabeleceu, em 2018, um incentivo de longo prazo específico para o IPO.
Programa de Ações Restritas
O Programa de Ações Restritas se insere na política de remuneração da Companhia na medida em
que estabelece uma remuneração baseada em ações, estruturada para ser o componente de
remuneração de longo prazo.
e.

como o programa alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto,

médio e longo prazo
Plano de Opção de Ações
Conforme já exposto na alínea “a” acima, o Plano estabeleceu que ao término de cada período de
12 (doze) meses a contar de 1º de julho de 2018, o Diretor-Presidente tem o direito a adquirir (vesting)
1/3 (um terço) das Opções, totalizando, ao final do período de 36 (trinta e seis meses), o total de
1.400.000 Opções. Ainda, caso o IPO ocorra antes de transcorridos 36 meses, o direito à opção de
compra do executivo será 100% antecipado, podendo desde então exercer direito de adquirir as
Opções. Desta forma, nota-se que o plano foi desenhado como um estímulo para retenção do DiretorPresidente da Companhia, bem como para o seu empenho na capitalização da Companhia, tendo
em vista que o IPO é um evento que antecipa em 100% o direito de referido Diretor adquirir as
Opções. Entende-se, assim, que o Plano de Opção de Ações alinha os interesses do executivo
beneficiário e da Companhia a curto, médio e longo prazo.
Programa de Ações Restritas
Conforme exposto na alínea “c” acima, para que haja o Vesting, é preciso atingir a Meta de
Performance Mínima e cumprir o Prazo de Carência.
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A verificação do cumprimento da Meta de Performance Mínima de cada Plano deverá ocorrer em
reunião do Conselho de Administração a ser realizada até o final do mês de março subsequente ao
exercício social correspondente à Meta de Performance Mínima (“Data de Verificação”).
Em caso de atingimento da Meta de Performance Mínima do Plano, o Vesting de cada uma das
parcelas anuais de 1/3 das Ações Restritas ocorrerá à medida em que for sido cumprido o respectivo
Prazo de Carência (“Ações Restritas Vested”).
Em caso de não atingimento da Meta Mínima de Performance as Ações Restritas outorgadas no
Plano restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
indenização.
A Companhia acredita que o desenho do Programa de Ações Restritas alinha os interesses dos
administradores e da Companhia a curto, médio e longo prazo, não obstante se tratar de um
programa de incentivo de longo prazo, tendo em vista que os indicadores de performance avaliados
de acordo com o KPI Master avaliam o desempenho de forma anual e o Vesting gradual assegura o
alinhamento de interesses a médio e longo prazo.
f.

número máximo de ações abrangidas

Plano de Opção de Ações
O Plano de Opção de Ações abrange um total de 1.400.000 opções, o que corresponde a 1.400.000
ações preferenciais da Companhia.
Programa de Ações Restritas
O Programa de Ações Restritas é limitado a uma Diluição Societária Referencial máxima de até 5%
(cinco por cento) do capital social da Companhia representado por ações preferenciais na data de
aprovação de cada Plano. A “Diluição Societária Referencial” corresponde ao percentual obtido pela
divisão da quantidade máxima de ações abrangidas pelas Ações Restritas, opções de compra de
ações e outros direitos em aberto decorrentes de todos planos de incentivos baseados em ações da
Companhia, na data de aprovação de cada Plano (já exercíveis ou ainda não exercíveis), pela soma
dessa quantidade com a quantidade total de ações de emissão da Companhia antes da aprovação
de cada Plano, multiplicando o quociente obtido por 100.
g.

número máximo de opções a serem outorgadas

Plano de Outorga de Opções
1.400.000 opções de compra de ações preferenciais.
Plano de Ações Restritas
Não aplicável, tendo em vista que não se trata de um plano de outorga de opções.
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h.

condições de aquisição das ações

Plano de Opções de Ações
Conforme exposto no item “a” acima, o Plano de Opções prevê que a cada período de 12 (doze)
meses a contar da Data de Vigência, o Diretor-Presidente terá o direito de adquirir (vesting) 1/3 (um
terço) das Opções, totalizando ao final do período de 36 (trinta e seis meses) a contar da Data de
Vigência, o total de 1.400.000 Opções. Na data deste Formulário de Referência, 2/3 (dois terços) das
Opções já estão liberadas para exercício (vested) sendo que, na hipótese da realização do IPO antes
de transcorridos os 36 (trinta e seis) meses a contar da Data de Vigência, o direito à opção de compra
concedido ao Diretor-Presidente será 100% (cem por cento) antecipado.
O preço de aquisição a ser pago pelo exercício de 100% (cem por cento) das Opções, equivalentes
a 1,00% (um por cento) do valor econômico da Companhia, é de R$4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil reais) (“Preço de Exercício Total”), correspondente a R$3,214285714 por ação
(“Preço de Exercício por Ação”), o qual deverá ser ajustado por eventuais grupamentos de ações,
desdobramentos de ações ou bonificações em ações.
Destaca-se que, com o objetivo de viabilizar o exercício das Opções e o benefício econômico a ele
equivalente, bem como a participação do Diretor-Presidente em eventual IPO da Companhia, a
Companhia transferiu, em 13 de agosto de 2020, a título de adiantamento das ações decorrentes do
exercício das Opções, um total de 700.000 (setecentas mil) ações preferenciais mantidas em
tesouraria, equivalentes a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor econômico da Companhia,
ressalvado que a transferência é feita sob condição resolutiva de rescisão automática em caso de
não liquidação do IPO até o dia 23 de dezembro de 2020.
Programa de Ações Restritas
Anualmente ou em outra periodicidade ou ocasião especial que julgar apropriada, o Conselho de
Administração poderá aprovar os Planos de Ações Restritas. Em cada Plano de Ações Restritas,
serão definidos a Meta de Performance Mínima, os Participantes, o número de Ações Restritas
outorgadas, a distribuição das Ações Restritas entre os Participantes, a data de vigência e as demais
respectivas regras estabelecidas no Programa de Ações Restritas.
As regras de Vesting estão descritas na alínea “c” acima.
i.

critérios para a fixação do preço de aquisição ou exercício

Plano de Opções de Ações
O valor justo do Plano de Opções de Ações na data de vigência de sua outorga, foi calculado com
base no método “Black and Scholes” e nos seguintes dados utilizados para a precificação das
opções: (i) período de vesting de 36 meses; (ii) preço de exercício de R$4.500.000,00; e (iii) taxa de
juros livres de risco equivalentes à 9,32%.
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O preço de exercício de R$4.500.000,00 equivale a 1% do valor atribuído à Companhia como um
todo, fixado por ocasião da outorga das Opções, e leva em consideração, conforme negociado entre
as partes, múltiplo de 7,5 vezes o EBITDA aproximado da Companhia em 2018.
Programa de Ações Restritas
O programa de ações restritas permite ao participante escolher a forma de liquidação da transação
em caixa ou por meio de emissão de ações. Desta forma, o instrumento financeiro outorgado é
composto, o qual apresenta um componente de dívida e um componente de patrimônio líquido. A
Companhia utilizará método de valorização da ação restrita na data da outorga com base nas
métricas definidas no programa, primeiramente definindo o valor justo do componente da dívida e
posteriormente o valor justo do componente de patrimônio líquido.
A Companhia reconhecerá separadamente o passivo do componente de dívida e o aumento do
patrimônio líquido do componente de patrimônio líquido pelo período de prestação de serviço dos
participantes do programa.
Na data da liquidação, a Companhia deve remensurar o passivo pelo seu valor justo. Caso a
Companhia emita ações restritas na liquidação, em vez de liquidar a operação com o pagamento em
caixa, o passivo deve ser transferido diretamente para o patrimônio líquido, em contrapartida à
emissão de instrumentos patrimoniais. Se, no momento da liquidação, a Companhia realizar a
liquidação em caixa, em vez de emitir instrumentos patrimoniais, esse pagamento deve ser utilizado
para liquidar todo o passivo.
j.

critérios para a fixação do prazo de exercício

Plano de Opções de Ações
Não foi estabelecido um prazo de exercício das opções de ações após a aquisição do direito de
exercício. No entanto, na hipótese da realização do IPO antes de transcorridos os 36 (trinta e seis)
meses a contar da Data de Vigência, o direito à opção de compra concedido ao Diretor- Presidente
será 100% (cem por cento) antecipado, e a totalidade das Opções detidas pelo Diretor- Presidente
será automaticamente e, portanto, compulsoriamente, exercida na liquidação do IPO.
Programa de Ações Restritas
O Participante poderá exercer as Ações Restritas Vested durante o prazo máximo de exercício
decadencial de 2 (dois) meses, a partir da respectiva data de Vesting (“Prazo Máximo de Exercício
das Ações Restritas”).
k.

forma de liquidação

Plano de Opções de Ações
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Na data de liquidação do IPO será realizada a liquidação do exercício da totalidade das Opções (as
quais serão automaticamente exercidas), com a correspondente transferência das ações para o
Diretor-Presidente. A Companhia fará a retenção do Imposto de Renda na Fonte, conforme previsto
no contrato, quantidade esta que deve ser apurada com base no preço por ação fixado no IPO.
Programa de Ações Restritas
O Participante deverá optar por receber, na dada de liquidação do exercício das Ações Restritas:
(1) ações, acrescidas do valor em dinheiro dos respectivos Proventos, ou (2) o pagamento em
dinheiro do valor equivalente à quantidade de Ações Restritas exercidas, multiplicadas pelo preço
médio ponderado por volume financeiro das Ações nos pregões da B3, ocorridos nos 2 (dois) meses
imediatamente anteriores ao mês da data de pagamento (“Valor da Ação Restrita”), acrescido do
valor em dinheiro dos respectivos Proventos, sem qualquer correção ou atualização monetária.
A liquidação será feita, com ações em tesouraria, se o Participante optar por receber ações. Todavia,
caso esteja legalmente impossibilitada de utilizar ações em tesouraria, a Companhia poderá
promover a liquidação dos exercícios das Ações Restritas em dinheiro, independentemente da opção
do Participante.
A Companhia deverá fazer a retenção do Imposto de Renda na Fonte, quando da liquidação dos
exercícios das Ações Restritas, conforme previsto no contrato.
l.

restrições à transferência das ações

Plano de Opções de Ações
No âmbito do Plano de Opções de Ações, o Diretor-Presidente se obrigará a, pelo período de 180
(cento e oitenta) dias contados da liquidação do eventual IPO, não efetuar quaisquer das seguintes
operações com relação às ações adquiridas em decorrência do exercício de suas Opções que não
forem vendidas no IPO: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, empenhar ou de outro modo
dispor das ações; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, contratar a compra, onerar, gravar,
alienar de qualquer forma, ou outorgar quaisquer opções, direitos ou bônus de subscrição para
adquirir as ações; e (iii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge ou qualquer acordo que transfira,
no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da titularidade das ações ou
quaisquer warrants ou outros direitos de adquirir a titularidade das ações.
Programa de Ações Restritas
As Ações Restritas são, nos termos do Programa de Ações Restritas, pessoais e intransferíveis, não
podendo, em hipótese alguma, ser cedidas, transferidas ou empenhadas a quaisquer terceiros, nem
os direitos e obrigações a elas inerentes, ressalvadas as exceções previstas nas hipóteses de morte
ou invalidez permanente do Participante. Após a liquidação dos exercícios das Ações Restritas, o
Participante está liberado para vender ou de outra forma transferir as Ações.
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m.

critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou

extinção do plano
Plano de Opções de Ações
Não há previsão de eventos desse tipo por tratar-se de uma única outorga alinhada a um objetivo
específico.
Programa de Ações Restritas
O Programa de Ações Restritas poderá ser extinto, suspenso ou alterado, a qualquer tempo, por
decisão da Assembleia Geral. O término de vigência do Programa não afetará a eficácia das Ações
Restritas ainda em aberto concedidas com base nele.
n.

efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos

previstos no plano de remuneração baseado em ações
Plano de Opções de Ações
No caso de rescisão por iniciativa do Diretor-Presidente ou por iniciativa da Companhia por justo
motivo, o Diretor-Presidente perderá o direito ao benefício constante do Plano de Opções de Ações,
inclusive o valor referente à opção de ações vested.
Programa de Ações Restritas
Nas hipóteses de desligamento do Participante por demissão, com ou sem justa causa, renúncia ou
destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento, os direitos a ele
conferidos de acordo com os Planos poderão ser extintos ou modificados, observado o disposto
abaixo.
Se, a qualquer tempo durante a vigência dos Planos, o Participante:
a)

em caso de pedido de demissão, o Participante terá o direito de exercer as Ações

Restritas Vested, no prazo decadencial de 30 (trinta) dias, contado da data do desligamento.
Todas as Ações Restritas ainda não exercíveis (“Ações Restritas Unvested”), restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
indenização
b)

em caso de desligamento sem justa causa, caberá única e exclusivamente ao

Conselho de Administração decidir se todas as Ações Restritas que tenham sido concedidas
ao Participante, sejam elas Ações Restritas Vested ou Ações Restritas Unvested, restarão
automaticamente extintas;
c)

em caso de desligamento por justa causa, todas as Ações Restritas que lhe tenham

sido concedidas, sejam elas Ações Restritas Vested ou Ações Restritas Unvested, restarão
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automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
indenização;
d)

no caso de aposentadoria ou invalidez permanente do Participante, todas as Ações

Restritas Vested poderão ser exercidas no prazo decadencial de 30 (trinta) dias, contado da
data de aposentadoria ou da constatação de sua invalidez permanente, e todas as Ações
Restritas Unvested poderão ser exercidas em seus prazos e regras normais de Vesting, sujeito
à condição de que o Participante não atue em empresa concorrente e eventuais condições
adicionais estabelecidas pelo Conselho de Administração; e
e)

no caso de morte do Participante, todas as Ações Restritas Unvested tornar-se-ão

exercíveis antecipadamente. As Ações Restritas Vested ou Unvested estender-se-ão aos seus
herdeiros e sucessores, por sucessão legal ou por imposição testamentária, podendo ser
exercidas no todo ou em parte pelos herdeiros, sucessores ou cônjuges meeiros do
Participante, pelo prazo decadencial de 12 (doze) meses, contado da data do falecimento.
Não obstante as situações previstas acima, o Conselho de Administração pode estabelecer termos
e condições diferenciados para cada Contrato, sem necessidade de aplicação de qualquer regra de
isonomia ou analogia entre os Participantes, mesmo que se encontrem em situações similares ou
idênticas.
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SRVVLELOLGDGHGHDQWHFLSDomR
GHGDVRSo}HVHPFDVR
GHRFRUUrQFLDGH,32

3UD]R Pi[LPR SDUD H[HUFtFLR
GDVRSo}HV

1$

1$

3UD]R GH 5HVWULomR
WUDQVIHUrQFLDGDVRSo}HV

j

1$

$VDo}HVGHFRUUHQWHVGR
H[HUFtFLRGDVRSo}HVGH
FRPSUDGDVDo}HV
SUHIHUHQFLDLVHVWDUmRVXMHLWDV
jXPDUHVWULomRGH
WUDQVIHUrQFLD ORFNXS GH
GLDVDFRQWDUGDOLTXLGDomR
GR,32

9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWD
GHFDGDRXWRUJD

1$



4XDQWLGDGH
RXWRUJDGDV

GH


1RH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHEHPFRPRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
QmRKRXYHUHFRQKHFLPHQWRGHRXWRUJDVQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLD

Programa de Ações Restritas

,QIRUPDPRV TXH QmR Ki LQIRUPDo}HV VREUH D UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV UHFRQKHFLGDV QRV
UHVXOWDGRVGRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVWHQGRHPYLVWDTXHR3URJUDPDGH$o}HV5HVWULWDVIRL
DSURYDGRQD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH

$LQGDLQIRUPDPRVWDPEpPTXHQmRKiLQIRUPDo}HVGHUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVSUHYLVWD
SDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHRXWRUJDGHDo}HVDWpRPRPHQWR
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2So}HVHP$EHUWR

(PUHODomRjVRSo}HVHPDEHUWRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULD
HVWDWXWiULD DR ILQDO GR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO HODERUDU WDEHOD FRP R VHJXLQWH
FRQWH~GR
Plano de Opção de Ações

$VRSo}HVHPDEHUWRGHWLGDVSHORV'LUHWRUHV(VWDWXiULRVDRILQDOGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHVmR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1GHPHPEURV



1
GH
PHPEURV
UHPXQHUDGRV



2So}HV DLQGD
H[HUFtYHLV

QmR 

4XDQWLGDGH

GHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVSUHIHUHQFLDLV

'DWD HP TXH VH VHWRUQRXH[HUFtYHOHPGHMXOKRGH
WRUQDUmRH[HUFtYHLV
VHWRUQDUiH[HUFtYHOHPGHMXOKRGH
3UD]R Pi[LPR SDUD 1$
H[HUFtFLRGDVRSo}HV
3UD]RGHUHVWULomRj 1$
WUDQVIHUrQFLD
GDV
Do}HV
3UHoR
SRQGHUDGR
H[HUFtFLR

PpGLR 5 SHOR ORWH GH  TXH
GH DSUR[LPDGDPHQWHD5SRURSomRGHFRPSUDGHDomR

HTXLYDOH

9DORU MXVWR GDV 5
RSo}HVHP
2So}HVH[HUFtYHLV
4XDQWLGDGH


GHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVSUHIHUHQFLDLV

'DWD HP TXH VH VHWRUQRXH[HUFtYHOHPGHMXOKRGH
WRUQDUDPH[HUFtYHLV
3UD]R Pi[LPR SDUD 1$
H[HUFtFLRGDVRSo}HV
3UD]RGHUHVWULomRj 1$
WUDQVIHUrQFLD
GDV
Do}HV
3UHoR
SRQGHUDGR
H[HUFtFLR

PpGLR 5 SHOR ORWH GH  TXH
GH DSUR[LPDGDPHQWHD5SRURSomRGHFRPSUDGHDomR

HTXLYDOH

9DORU MXVWR GDV 5
RSo}HVHP
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2So}HVHP$EHUWR

Programa de Ações Restritas
,QIRUPDPRV TXH DWp R PRPHQWR QHQKXPD DomR IRL HQWUHJXH QR kPELWR GR 3URJUDPD GH $o}HV
5HVWULWDVTXHIRLDSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH
EHP FRPR QmR Ki HP DEHUWR TXDOTXHU H[HUFtFLR GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV QR kPELWR GHVVH
3URJUDPD
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2So}HV([HUFLGDV($o}HV(QWUHJXHV

  (P UHODomR jV RSo}HV H[HUFLGDV H Do}HV HQWUHJXHV UHODWLYDV j UHPXQHUDomR
EDVHDGD HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD QRV 
~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHODERUDUWDEHODFRPRVHJXLQWHFRQWH~GR

Plano de Opção de Ações

,WHPQmRDSOLFiYHOSRLVQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVQHQKXPDRSomRKDYLDVLGRH[HUFLGDQR
kPELWRGR3ODQRGH2SomRGH$o}HV

Programa de Ações Restritas

,WHP QmR DSOLFiYHO SRLV QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV QHQKXPD DomR IRL HQWUHJXH SHOD
&RPSDQKLDQRkPELWRGR3URJUDPDGH$o}HV5HVWULWDV
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3UHFLILFDomR'DV$o}HVRSo}HV

  'HVFULomR VXPiULD GDV LQIRUPDo}HV QHFHVViULDV SDUD D FRPSUHHQVmR GRV
GDGRV GLYXOJDGRV QRV LWHQV  D  WDO FRPR D H[SOLFDomR GR PpWRGR GH
SUHFLILFDomRGRYDORUGDVDo}HVHGDVRSo}HVLQGLFDQGRQRPtQLPR

&RQVLGHUDQGRTXHQHQKXPDDomRIRLHQWUHJXHQRkPELWRGR3URJUDPDGH$o}HVQmRWHQGRVLGR
SUHVWDGDQHQKXPDLQIRUPDomRQRVLWHQVDUHIHUHQWHDUHIHULGR3URJUDPDVHJXHPDEDL[R
DVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDR3ODQRGH2SomRGH$o}HV

D
0RGHORGHSUHFLILFDomR
2YDORUMXVWRGRVSODQRVGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RGD&RPSDQKLDIRLHVWLPDGRFRPEDVHQRPRGHOR
GHSUHFLILFDomRGHRSo}HVBlack & Scholes


E
'DGRV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QR PRGHOR GH SUHFLILFDomR LQFOXLQGR R SUHoR PpGLR
SRQGHUDGRGDVDo}HVSRQGHUDGRGDVDo}HVSUHoRGRH[HUFtFLRYRODWLOLGDGHHVSHUDGDSUD]R
GHYLGDGDRSomRGLYLGHQGRVHVSHUDGRVHDWD[DGHMXURVOLYUHGHULVFR
2VGDGRVXWLOL]DGRVQDSUHFLILFDomRGDVRSo}HVIRUDPFRPRVHJXH

3HUtRGRGH³YHVWLQJ´±PHVHV
3UHoRGHH[HUFtFLR±5
7D[DGHMXURVOLYUHVGHULVFR±

F
0pWRGRXWLOL]DGRHDVSUHPLVVDVDVVXPLGDVSDUDLQFRUSRUDURVHIHLWRVHVSHUDGRVGH
H[HUFtFLRDQWHFLSDGR
3DUD DV RSo}HV D &RPSDQKLD PHQVXUD R YDORU MXVWR GRV GLUHLWRV VREUH D YDORUL]DomR GH Do}HV
PHGLDQWHDDSOLFDomRGRPRGHOR%ODFN6FKROHVGHSUHFLILFDomRGHRSo}HVQDGDWDGHFRQFHVVmR
UHJLVWUDQGRWDOGHVSHVDFRPRGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDRORQJRGRSHUtRGRGHFDUrQFLDGDVRSo}HV
2PRGHOR%ODFN 6FKROHVFRQVLGHUDHPVHXUDFLRQDOPDWHPiWLFRDVVHJXLQWHVSUHPLVVDVSUHoRGH
FRPSUDGDRSomRSUHoRGHYHQGDGDRSomRSUHoRGDDomRQRPRPHQWRDWXDOSUHoRGRH[HUFtFLR
WD[DGHMXURVOLYUHGHULVFRWHPSRSDUDYHQFLPHQWRGDRSomR H[SUHVVRHPDQRV HYRODWLOLGDGHGR
SUHoRGDDomR

2H[HUFtFLRGDVRSo}HVSRGHUiVHUDQWHFLSDGRLQWHJUDOPHQWHHPFDVRGHRFRUUrQFLDGHXPHYHQWR
GHOLTXLGH]

G

)RUPDGHGHWHUPLQDomRGDYRODWLOLGDGHHVSHUDGD

8WLOL]DGRGHVYLRSDGUmRFRPEDVHQDPpGLDGHJUXSRVFRPSDUiYHLV

H
6HDOJXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDRSomRIRLLQFRUSRUDGDQDPHQVXUDomRGHVHXYDORU
MXVWR
1HQKXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDVRSo}HVIRLXWLOL]DGDQDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWR
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3DUWLFLSDo}HV'HWLGDV3RUÏUJmR

,QIRUPDUDTXDQWLGDGHGHDo}HVRXFRWDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHGHWLGDVQR
%UDVLORXQRH[WHULRUHRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRXFRWDV
HPLWLGRV SHOR HPLVVRU VHXV FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV VRFLHGDGHV
FRQWURODGDVRXVREFRQWUROHFRPXPSRUPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD
GLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmR
(PGHGH]HPEURGHRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGHWLQKDPDVVHJXLQWHVSDUWLFLSDo}HV
DFLRQiULDVQD&RPSDQKLD
ÏUJmR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD
&RQVHOKR)LVFDO

4XRWDV

$o}HV 21 

$o}HV 31 

3DUWLFLSDomR  
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,QIRUPDo}HV6REUH3ODQRVGH3UHYLGrQFLD&RQIHULGRV$RV0HPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR($RV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRV
  ,QIRUPDo}HV VREUH SODQRV GH SUHYLGrQFLD FRQIHULGRV DRV PHPEURV GR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQmRKiSODQRVGHSUHYLGrQFLDHPYLJRUFRQIHULGRVDRVPHPEURVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
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9DORUGDPDLRU
UHPXQHUDomR 5HDLV

9DORUGDPHQRU
UHPXQHUDomR 5HDLV

9DORUPpGLRGD
UHPXQHUDomR 5HDLV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXtD&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$&RPSDQKLDQmRSRVVXtD&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$&RPSDQKLDQmRSRVVXtD&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$&RPSDQKLDQmRSRVVXtD&RQVHOKR)LVFDO

$&RPSDQKLDQmRSRVVXtD&RQVHOKR)LVFDO

$&RPSDQKLDQmRSRVVXtD&RQVHOKR)LVFDO







































'LUHWRULD(VWDWXWiULD















&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR











&RQVHOKR)LVFDO

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

3DUDDDSXUDomRGRYDORUGDPHQRUUHPXQHUDomRIRLH[FOXtGRXPPHPEURTXHRFXSRXDSRVLomRSRUXPSHUtRGRLQIHULRUDPHVHV





1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV

2EVHUYDomR









'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1GHPHPEURV

9DORUHVDQXDLV
























&RQVHOKR)LVFDO











9HUVmR

3È*,1$GH



5HPXQHUDomR,QGLYLGXDO0i[LPD0tQLPD(0pGLDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULD(VWDWXWiULD(GR&RQVHOKR
)LVFDO

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR

0HFDQLVPRVGH5HPXQHUDomRRX,QGHQL]DomR3DUDRV$GPLQLVWUDGRUHVHP&DVRGH
'HVWLWXLomRGR&DUJRRXGH$SRVHQWDGRULD
  0HFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP
FDVRGHGHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD

1mRKiPHFDQLVPRVSUpDFRUGDGRVDWXDOPHQWHSDUDLQGHQL]DomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHP
FDVR GH DSRVHQWDGRULD RX GHVWLWXLomR GH FDUJRV 1RV WHUPRV GH QRVVD 3ROtWLFD GH
5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVDSyVDFHVVDomRGRPDQGDWRGRV'LUHWRUHVR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRSRGHUi D VHXFULWpULR FRQFHGHUEHQHItFLRV HVSHFtILFRV PRWLYDGRV SHOD
FHVVDomRGRFDUJRDHVVHV'LUHWRUHV
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3HUFHQWXDOQD5HPXQHUDomR7RWDO'HWLGR3RU$GPLQLVWUDGRUHV(0HPEURVGR
&RQVHOKR)LVFDO4XH6HMDP3DUWHV5HODFLRQDGDV$RV&RQWURODGRUHV
3HUFHQWXDOQDUHPXQHUDomRWRWDOGHWLGRSRUDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGR
FRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

ÏUJmR

3HUFHQWXDOGH3DUWHVUHODFLRQDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD



&RQVHOKR)LVFDO




([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

ÏUJmR

3HUFHQWXDOGH3DUWHVUHODFLRQDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD



&RQVHOKR)LVFDO




([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

ÏUJmR

3HUFHQWXDOGH3DUWHVUHODFLRQDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD



&RQVHOKR)LVFDO
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5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV(0HPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO$JUXSDGRV3RU
ÏUJmR5HFHELGD3RU4XDOTXHU5D]mR4XH1mR$)XQomR4XH2FXSDP
 5HPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRV
SRUyUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP

1RV~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRVVRFLDLVQmRKRXYHTXDLVTXHUYDORUHVSDJRVDWtWXORGHUHPXQHUDomR
SDUDPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RQVHOKR)LVFDOH'LUHWRULD(VWDWXWiULDSRURXWUDUD]mR
TXHQmRDIXQomRTXHRFXSDPQHVWHVyUJmRV
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5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV(0HPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO5HFRQKHFLGDQR5HVXOWDGRGH
&RQWURODGRUHV'LUHWRVRX,QGLUHWRVGH6RFLHGDGHV6RE&RQWUROH&RPXP(GH&RQWURODGDVGR(PLVVRU

5HPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOUHFRQKHFLGD
QR UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH
FRPXPHGHFRQWURODGDVGRHPLVVRU

1mRKiYDORUHVUHFRQKHFLGRVQRVUHVXOWDGRVGRVFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHV
VREFRQWUROHFRPXPHGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDFRPRUHPXQHUDomRGHPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDPHVPRTXHQmRUHODFLRQDGRVDRH[HUFtFLRGHFDUJR
QD&RPSDQKLD
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$ &RPSDQKLD LQIRUPD TXH DV LQIRUPDo}HV SUHVWDGDV QRV LWHQV GD VHomR  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD DSUHVHQWDP DV LQIRUPDo}HV LQGLYLGXDLV GD &RPSDQKLD UHODWLYDV DRV WUrV ~OWLPRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
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'HVFULomR'RV5HFXUVRV+XPDQRV

'HVFULo}HVGRVUHFXUVRVKXPDQRV

D
Q~PHURGHHPSUHJDGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
I. Período findo em 30 de junho de 2020
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDGLVWULEXLomRHPGHMXQKRGHGRVHPSUHJDGRVGR*UXSR7UDFN
)LHOGSRUUHJLmRHSRUFDUJR
$WLYLGDGH


125'(67(

68'(67(

68/

7RWDO

$GPLQLVWUDWLYR









(VSHFLDOLVWD









*HUHQWH









2SHUDFLRQDO









6XSHUYLVRU









7pFQLFR









$XGLWRULD
LQWHUQD
complianceFRQWUROHV
LQWHUQRV H ULVFRV
FRUSRUDWLYRV









7RWDO










II. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2019
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDGLVWULEXLomRHPGHGH]HPEURGHGRVHPSUHJDGRVGR*UXSR
7UDFN )LHOGSRUUHJLmRHSRUFDUJR
$WLYLGDGH


125'(67(

68'(67(

68/

7RWDO

$GPLQLVWUDWLYR









(VSHFLDOLVWD









*HUHQWH









2SHUDFLRQDO









6XSHUYLVRU









7pFQLFR









$XGLWRULD
LQWHUQD
complianceFRQWUROHV
LQWHUQRV H ULVFRV
FRUSRUDWLYRV









7RWDO











-85B63Y
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'HVFULomR'RV5HFXUVRV+XPDQRV

III. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2018
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDGLVWULEXLomRHPGHGH]HPEURGHGRVHPSUHJDGRVGR*UXSR
7UDFN )LHOGSRUUHJLmRHSRUFDUJR
$WLYLGDGH


125'(67(

68'(67(

68/

7RWDO

$GPLQLVWUDWLYR









(VSHFLDOLVWD









*HUHQWH









2SHUDFLRQDO









6XSHUYLVRU









7pFQLFR









$XGLWRULD
LQWHUQD
complianceFRQWUROHV
LQWHUQRV H ULVFRV
FRUSRUDWLYRV









7RWDO










IV. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDGLVWULEXLomRHPGHGH]HPEURGHGRVHPSUHJDGRVGR*UXSR
7UDFN )LHOGSRUUHJLmRHSRUFDUJR
$WLYLGDGH


125'(67(

68'(67(

68/

7RWDO

$GPLQLVWUDWLYR









(VSHFLDOLVWD









*HUHQWH









2SHUDFLRQDO









6XSHUYLVRU









7pFQLFR









$XGLWRULD
LQWHUQD
complianceFRQWUROHV
LQWHUQRV H ULVFRV
FRUSRUDWLYRV









7RWDO














-85B63Y
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'HVFULomR'RV5HFXUVRV+XPDQRV

E
Q~PHUR GH WHUFHLUL]DGRV WRWDO SRU JUXSRV FRP EDVH QD DWLYLGDGH
GHVHPSHQKDGDHSRUORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
I. Período findo em 30 de junho de 2020
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDGLVWULEXLomRHPGHMXQKRGHGHWHUFHLUL]DGRVGR*UXSR7UDFN
)LHOGSRUUHJLmRHSRUDWLYLGDGHSUHVWDGD


$WLYLGDGH

125'(67(

68'(67(

68/

7RWDO

$548,7(785$









&20e5&,2(;7(5,25









0$5.(7,1*









&21752/$'25,$









&217$%,/,'$'(









352'8d2









(67,/2









7,









352'8d2'((9(1726









-85,',&2









9$5(-2









75(,1$0(172









(&200(5&(









/,03(=$









/2*,67,&$









6(*85$1d$









75$163257(









-$5',1$*(0









7RWDO














-85B63Y
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II. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2019
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDGLVWULEXLomRHPGHGH]HPEURGHGHWHUFHLUL]DGRVGR*UXSR
7UDFN )LHOGSRUUHJLmRHSRUDWLYLGDGHSUHVWDGD


$WLYLGDGH

125'(67(

68'(67(

68/

7RWDO

$548,7(785$









&20e5&,2(;7(5,25









0$5.(7,1*









&21752/$'25,$









&217$%,/,'$'(









352'8d2









(67,/2
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'HVFULomR'RV5HFXUVRV+XPDQRV

III. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2018
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDGLVWULEXLomRHPGHGH]HPEURGHGHWHUFHLUL]DGRVGR*UXSR
7UDFN )LHOGSRUUHJLmRHSRUDWLYLGDGHSUHVWDGD


$WLYLGDGH

125'(67(
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IV. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDGLVWULEXLomRHPGHGH]HPEURGHGHWHUFHLUL]DGRVGR*UXSR
7UDFN )LHOGSRUUHJLmRHSRUDWLYLGDGHSUHVWDGD
$WLYLGDGH


125'(67(

68'(67(

68/
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$548,7(785$









&20e5&,2(;7(5,25
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F

tQGLFHGHURWDWLYLGDGH

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRtQGLFHGHURWDWLYLGDGHGRVHPSUHJDGRVGR*UXSR7UDFN )LHOGHP
GHMXQKRGHGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH








 





 

tQGLFH DQXDO FDOFXODGR FRP D VRPD PHQVDO GH FRODERUDGRUHV GLYLGLGR SHOD VRPD PHQVDO GRV
GHVOLJDGRV
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$OWHUDo}HV5HOHYDQWHV5HFXUVRV+XPDQRV

$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV±5HFXUVRVKXPDQRV

1mRKRXYHTXDOTXHUDOWHUDomRUHOHYDQWHRFRUULGDFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomRGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR'RV(PSUHJDGRV

'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV

D
SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$ &RPSDQKLD FRQVLGHUD VXD SROtWLFD GH UHPXQHUDomR FRPR SDUWH LQWHJUDQWH GH VXD HVWUDWpJLD
HPSUHVDULDOYLVDQGRDVVHJXUDUUHPXQHUDomRHPOLQKDFRPRPHUFDGRFRQGLo}HVGHDWUDLUHUHWHU
RVSURILVVLRQDLVSDUDD&RPSDQKLDGHILQLomRGHXPDHVWUXWXUDGHFDUJRVHVDOiULRVDGHTXDGDDRV
SURFHVVRV RUJDQL]DFLRQDLV H R IRUQHFLPHQWR GH XPD EDVH GH FRQGXWD SDUD TXH R FRODERUDGRU
FRQKHoDVXDVDWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHV

$ &RPSDQKLD SRVVXL FRPR SROtWLFD GH VDOiULR FRUSRUDWLYR XPD UHPXQHUDomR FRPSRVWD SRU XPD
SDUFHODGHVDOiULRIL[RDOpPGHXPDSDUFHODYDULiYHOFRPSRVWDSRUVHXVEHQHItFLRVH3/53DUDD
HTXLSHGHORMDVDUHPXQHUDomRSRVVXLXPDSDUFHODIL[DUHSUHVHQWDGDSHORVEHQHItFLRVFRQFHGLGRV
DRV FRODERUDGRUHV TXH LQWHJUDP D HTXLSH GH YHQGDV EHP FRPR XPD FRPSRVLomR YDULiYHO
UHSUHVHQWDGDSHODFRPLVVmRHSHORE{QXV

$UHPXQHUDomRYDULiYHOpFRPSRVWDSHOD3DUWLFLSDomRQRV/XFURVH5HVXOWDGRV 3/5 QRFDVRGR
VDOiULRFRUSRUDWLYRFRPRREMHWLYRGHSUHPLDURDOFDQFHHVXSHUDomRGDVPHWDVSUpHVWDEHOHFLGDV
SHOD&RPSDQKLDDOLQKDGDDRGHVHPSHQKRHjHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGRQHJyFLREHPFRPRSHOD
FRPLVVmRHSHORE{QXVQDUHPXQHUDomRGDHTXLSHGHORMDVTXHSRVVXLRREMHWLYRGHLQFHQWLYDUH
UHFRQKHFHURGHVHPSHQKRGHYHQGDVGRVFRODERUDGRUHV

&RP REMHWLYR GH PDQWHU D UHPXQHUDomR GRV FRODERUDGRUHV FRPSHWLWLYD HP UHODomR DR PHUFDGR
FRPSHWLGRU D &RPSDQKLD SDUWLFLSD UHJXODUPHQWH GH SHVTXLVDV VDODULDLV GH VHX VHJPHQWR GH
DWXDomR$SDUWLUGDSHVTXLVDD&RPSDQKLDHVWDEHOHFHQtYHLVGHFRPSHWLWLYLGDGHVDODULDLV

E
SROtWLFDGHEHQHItFLRV

$OpPGHVXDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRD&RPSDQKLDRIHUHFHEHQHItFLRVHVSHFtILFRVSDUDDWHQGHUD
VHXVHPSUHJDGRVDOLQKDGDjVSUiWLFDVGHPHUFDGRSDUDFDGDIXQomRHFDUJR

L
3ODQRGH6D~GHH2GRQWROyJLFRD&RPSDQKLDWHPXPSODQRGHVD~GHQRVLVWHPDGH
FRSDUWLFLSDomRHFRQWULEXLomRHXPSODQRRGRQWROyJLFRDUFDGRSHORSUySULRFRODERUDGRU
LL  9DOH 7UDQVSRUWH D &RPSDQKLD RIHUHFH DRV VHXV FRODERUDGRUHV 9DOH 7UDQVSRUWH HP
FRQIRUPLGDGHFRPRSURSRVWRSHODOHJLVODomRTXHUHSUHVHQWDXPGHVFRQWRGHQR
VDOiULRPHGLDQWHVXDXWLOL]DomR
LLL  9DOH5HIHLomRD&RPSDQKLDRIHUHFHDRVVHXVFRODERUDGRUHVRUHFHELPHQWRGR9DOH
5HIHLomRPHGLDQWHGHVFRQWRGHGHVHXVVDOiULRVH
LY  1R kPELWR GDV ORMDV SUySULDV GD &RPSDQKLD RV EHQHItFLRV D VHUHP FRQFHGLGRV DRV
FRODERUDGRUHV TXH DOL WUDEDOKDP VHUmR RV DFRUGDGRV FRQIRUPH GHWHUPLQDGR SRU VHX
VLQGLFDWR


F
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRVQmR
DGPLQLVWUDGRUHVLGHQWLILFDQGR L JUXSRGHEHQHILFLiULRV LL FRQGLo}HVSDUDH[HUFtFLR LLL 
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'HVFULomRGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR'RV(PSUHJDGRV

SUHoR GH H[HUFtFLR LY  SUD]R GH H[HUFtFLR H Y  TXDQWLGDGH GH Do}HV FRPSURPHWLGDV SHOR
SODQR

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD XP SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV SDUD HPSUHJDGRV QmR
DGPLQLVWUDGRUHVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  1R HQWDQWR D &RPSDQKLD DSURYRX HP
$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP  GH DJRVWR GH  XP 3URJUDPD GH $o}HV
5HVWULWDV FRP 0HWD GH 3HUIRUPDQFH 0tQLPD ³3URJUDPD GH $o}HV 5HVWULWDV´  TXH GLVFLSOLQD DV
FRQGLo}HVJHUDLVGRLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RSRUPHLRGDRXWRUJDGHGLUHLWRDRUHFHELPHQWRGHDo}HV
UHVWULWDVGD&RPSDQKLDFRQGLFLRQDGRDRFXPSULPHQWRGR9HVWLQJSUHYLVWRQR3URJUDPDGH$o}HV
5HVWULWDV ³$o}HV5HVWULWDV´ 

L *UXSRGHEHQHILFLiULRV

3RGHP VHU EHQHILFLiULRV GR 3URJUDPD GH $o}HV 5HVWULWDV L &RQVHOKHLURV GH $GPLQLVWUDomR
LQGHSHQGHQWHV LL 'LUHWRUHV LLLL *HUHQWHV RX LY RXWURV HPSUHJDGRV SUHIHUHQFLDOPHQWH .H\
3HRSOHDFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR ³3DUWLFLSDQWH´ 

LL &RQGLo}HVSDUDH[HUFtFLR

$ DTXLVLomR GR GLUHLWR DR H[HUFtFLR GDV $o}HV 5HVWULWDV ³9HVWLQJ´  HVWi VXMHLWD DR FXPSULPHQWR
FXPXODWLYR

 GDPHWDGHSHUIRUPDQFHPtQLPDDVHUGHILQLGDHPFDGD3ODQRGH$o}HV5HVWULWDV ³3ODQR´H
³0HWDGH3HUIRUPDQFH0tQLPD´UHVSHFWLYDPHQWH H

 GRUHVSHFWLYRSUD]RGHFDUrQFLDTXHRFRUUHUiGHIRUPDJUDGXDOHP WUrV SDUFHODVLJXDLVGH
 XP WHUoR  GDV $o}HV 5HVWULWDV VHQGR TXH GHVGH TXH DWLQJLGD RX VXSHUDGD D 0HWD GH
3HUIRUPDQFH0tQLPDDSULPHLUDSDUFHODWRUQDUVHiH[HUFtYHOSHOR3DUWLFLSDQWHDSDUWLUGRGLD~WLO
GR DQR FLYLO VHJXLQWH DR DQR GD 'DWD GH 9HULILFDomR H DV GHPDLV QR  GLD ~WLO GRV DQRV FLYLV
VXEVHTXHQWHV ³3UD]RGH&DUrQFLD´ 

3DUDILQVGRDFLPDD³'DWDGH9HULILFDomR´VLJQLILFDDGDWDQDTXDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD HP UHXQLmR UHDOL]DGD DWp R ILQDO GR PrV GH PDUoR VXEVHTXHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO
FRUUHVSRQGHQWHj0HWDGH3HUIRUPDQFH0tQLPDUHDOL]DUiDYHULILFDomRGHVHXFXPSULPHQWR

LLL 3UHoRGHH[HUFtFLR

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHR3URJUDPDGH$o}HV5HVWULWDVHVWDEHOHFHTXHR3DUWLFLSDQWHUHFHEHUi
DV$o}HV5HVWULWDVDSyVRFXPSULPHQWRGR9HVWLQJHQmRKiSUHYLVmRGHSDJDPHQWRGHSUHoRGH
H[HUFtFLRSHODV$o}HV5HVWULWDV
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'HVFULomRGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR'RV(PSUHJDGRV

LY 3UD]RGHH[HUFtFLR

23DUWLFLSDQWHSRGHUiH[HUFHUDV$o}HV5HVWULWDVTXHFXPSULUHPR9HVWLQJGXUDQWHRSUD]RPi[LPR
GHH[HUFtFLRGHFDGHQFLDOGH GRLV PHVHVDSDUWLUGDUHVSHFWLYDGDWDGH9HVWLQJ

Y 4XDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDVSHORSODQR

23URJUDPDGH$o}HV5HVWULWDVHVWDUiOLPLWDGRDXPD'LOXLomR6RFLHWiULD5HIHUHQFLDOPi[LPDGHDWp
 FLQFRSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDUHSUHVHQWDGRSRUDo}HVSUHIHUHQFLDLVQDGDWD
GHDSURYDomRGHFDGD3ODQR$³'LOXLomR6RFLHWiULD5HIHUHQFLDO´FRUUHVSRQGHDRSHUFHQWXDOREWLGR
SHODGLYLVmRGDTXDQWLGDGHPi[LPDGHDo}HVDEUDQJLGDVSHODV$o}HV5HVWULWDVRSo}HVGHFRPSUD
GHDo}HVHRXWURVGLUHLWRVHPDEHUWRGHFRUUHQWHVGHWRGRVSODQRVGHLQFHQWLYRVEDVHDGRVHPDo}HV
SUHIHUHQFLDLV GD &RPSDQKLD QD GDWD GH DSURYDomR GH FDGD 3ODQR Mi H[HUFtYHLV RX DLQGD QmR
H[HUFtYHLV SHODVRPDGHVVDTXDQWLGDGHFRPDTXDQWLGDGHWRWDOGHDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDDQWHVGDDSURYDomRGHFDGD3ODQRPXOWLSOLFDQGRRTXRFLHQWHREWLGRSRU

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR3URJUDPDGH$o}HV5HVWULWDVYLGH6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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'HVFULomR'DV5HODo}HV(QWUH2(PLVVRU(6LQGLFDWRV

'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV

$&RPSDQKDPDQWpPXPERPUHODFLRQDPHQWRFRPRVHPSUHJDGRVHFRPRVUHVSHFWLYRVVLQGLFDWRV
GHVXDVFDWHJRULDVVHPKLVWyULFRGHJUHYHRXSDUDOLVDo}HV

6HJXHOLVWDUHIOHWLQGRRVSULQFLSDLVVLQGLFDWRVFRPRVTXDLVD&RPSDQKLDVHUHODFLRQD


(VWDGR
%DKLD
0LQDV*HUDLV
0LQDV*HUDLV
5LRGH-DQHLUR
5LR*UDQGHGR6XO
5LR*UDQGHGR6XO
6DQWD&DWDULQD
6mR3DXOR

6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR
6mR3DXOR

6LQGLFDWR
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQRFRPpUFLRGD&LGDGHGH6DOYDGRU
6LQGLFDWR GRV HPSUHJDGRV QR FRPpUFLR GH %HOR +RUL]RQWH H
5HJLmR0HWURSROLWDQD
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQRFRPpUFLRGH&RQWDJHPH,ELULWp
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQRFRPpUFLRGR5LRGH-DQHLUR
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQRFRPpUFLRGH1RYR+DPEXUJR
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQRFRPpUFLRGH3RUWR$OHJUH
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQRFRPpUFLRGH%UXVTXH
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVHP(QWLGDGHV&XOWXUDLV5HFUHDWLYDV
GH$VVLVWrQFLD6RFLDOGH2ULHQWDomRH)RUPDomR3URILVVLRQDLVQR
(VWDGRGH6mR3DXOR± 6(1$/%$
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQRFRPpUFLRGH&DPSLQDV
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQRFRPpUFLRGH*XDUXOKRV
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQRFRPpUFLRGH-XQGLDtH5HJLmR
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQRFRPpUFLRGH2VDVFRH5HJLmR
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQRFRPpUFLRGH5LEHLUmR3UHWR
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH6mR3DXOR
6LQGLFDWRGRVHPSUHJDGRVQRFRPpUFLRGH6RURFDED
6LQGLFDWR GDV ,QG~VWULDV GR 9HVWXiULR GH 6mR 3DXOR ±
6,1',9(676,1',5283$6(6,1',&$0,6$6
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV5HFXUVRV+XPDQRV

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDHVWD6HomRIRUDPGHVFULWDVQRVLWHQVDFLPD
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727$/
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1mR



)UHGHULFR:DJQHU

727$/

&ODVVHDomR

1mR



5LFDUGR5RVVHW

727$/

&ODVVHDomR

1mR











%UDVLOHLUR

%UDVLOHLUR

%UDVLOHLUR



4WGHGHDo}HV 8QLGDGHV





4WGHGHDo}HV 8QLGDGHV





4WGHGHDo}HV 8QLGDGHV





4WGHGHDo}HV 8QLGDGHV



$o}HVRUGLQiULDV

4WGHGHDo}HV 8QLGDGHV

$OEHUWR'RPLQJXH]9RQ,KHULQJ$]HYHGR

&ODVVHDomR

'HWDOKDPHQWRSRUFODVVHVGHDo}HV 8QLGDGHV

4WGHDo}HVRUGLQiULDV 8QLGDGHV

6LP

6LP

6LP

$o}HV



$o}HV





$o}HV





$o}HV





$o}HV



4WGHDo}HVSUHIHUHQFLDLV 8QLGDGHV

1RPHGR5HSUHVHQWDQWH/HJDORX0DQGDWyULR

$FLRQLVWD5HVLGHQWHQR([WHULRU

3DUWLFLSDGHDFRUGRGHDFLRQLVWDV

1DFLRQDOLGDGH8)

&3)&13-DFLRQLVWD

$FLRQLVWD

3RVLomR$FLRQiULD

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

6LP

6LP

6LP

7LSRSHVVRD









$o}HVSUHIHUHQFLDLV

$FLRQLVWDFRQWURODGRU















4WGHWRWDOGHDo}HV 8QLGDGHV

&3)&13-

ÒOWLPDDOWHUDomR

3È*,1$GH









7RWDODo}HV

9HUVmR

787

727$/

727$/

&ODVVHDomR









4WGHGHDo}HV 8QLGDGHV



$o}HVRUGLQiULDV

4WGHGHDo}HV 8QLGDGHV

$d®(6(07(6285$5,$'DWDGD~OWLPDDOWHUDomR

&ODVVHDomR

'HWDOKDPHQWRSRUFODVVHVGHDo}HV 8QLGDGHV

4WGHDo}HVRUGLQiULDV 8QLGDGHV

$o}HV





$o}HV



4WGHDo}HVSUHIHUHQFLDLV 8QLGDGHV

1RPHGR5HSUHVHQWDQWH/HJDORX0DQGDWyULR

$FLRQLVWD5HVLGHQWHQR([WHULRU

3DUWLFLSDGHDFRUGRGHDFLRQLVWDV

1DFLRQDOLGDGH8)

&3)&13-DFLRQLVWD

$FLRQLVWD

3RVLomR$FLRQiULD

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

7LSRSHVVRD





$o}HVSUHIHUHQFLDLV

$FLRQLVWDFRQWURODGRU





4WGHWRWDOGHDo}HV 8QLGDGHV

&3)&13-

ÒOWLPDDOWHUDomR

3È*,1$GH





7RWDODo}HV

9HUVmR
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'LVWULEXLomRGH&DSLWDO
'DWDGD~OWLPDDVVHPEOHLD'DWDGD
~OWLPDDOWHUDomR



4XDQWLGDGHDFLRQLVWDVSHVVRDItVLFD
8QLGDGHV



4XDQWLGDGHDFLRQLVWDVSHVVRDMXUtGLFD
8QLGDGHV



4XDQWLGDGHLQYHVWLGRUHVLQVWLWXFLRQDLV
8QLGDGHV



$o}HVHP&LUFXODomR
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
4XDQWLGDGHRUGLQiULDV 8QLGDGHV





4XDQWLGDGHSUHIHUHQFLDLV 8QLGDGHV





7RWDO
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2UJDQRJUDPD'RV$FLRQLVWDV(GR*UXSR(FRQ{PLFR

2UJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDV
2 RUJDQRJUDPD DEDL[R GHPRQVWUD D SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD H DV
SDUWLFLSDo}HVGHWLGDVSHOD&RPSDQKLDHPVXDVVXEVLGLiULDV
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$FRUGRGH$FLRQLVWDV$UTXLYDGRQD6HGHGR(PLVVRURXGR4XDO2&RQWURODGRU6HMD
3DUWH
$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRU
VHMDSDUWH

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRVVXtPRV XP DFRUGRGHDFLRQLVWDVYLJHQWHHDUTXLYDGR
QDVHGHGD&RPSDQKLDGRTXDORVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVVmRSDUWH ³$FRUGRGH$FLRQLVWDV´ 

D
3DUWHV

6mRSDUWHVQRDFRUGRGHDFLRQLVWDV L )UHGHULFR:DJQHU ³)UHGHULFR´  LL 5LFDUGR5RVVHW ³5LFDUGR´ 
H LLL $OEHUWR'RPLQJXH]9RQ,KHULQJ$]HYHGR ³$OEHUWR´HHPFRQMXQWRFRP)UHGHULFRH5LFDUGR
³$FLRQLVWDV´ EHPFRPRQDTXDOLGDGHGHLQWHUYHQLHQWHDQXHQWHD&RPSDQKLD

E
'DWDGHFHOHEUDomR

2$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDIRLFHOHEUDGRHPGHPDUoRGH

F
3UD]RGHYLJrQFLD

2$FRUGRGH$FLRQLVWDVWHPSUD]RGHYLJrQFLDLQLFLDOPHQWHDWpGHDJRVWRGHSRGHQGRVHU
DXWRPDWLFDPHQWH UHQRYDGR SRU SHUtRGRV VXFHVVLYRV GH  DQRV FDVR QmR VHMD GHQXQFLDGR SRU
TXDOTXHU GDV SDUWHV DWp  QRYHQWD  GLDV FRQWDGRV GR SUD]R LQLFLDO RX GH TXDOTXHU SHUtRGR GH
SURUURJDomR

G
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV DR H[HUFtFLR GR GLUHLWR GH YRWR H GR SRGHU GH
FRQWUROH

6XMHLWDPVH DR $FRUGR GH $FLRQLVWDV DV Do}HV RUGLQiULDV GHWLGDV SHORV $FLRQLVWDV TXH HVWHMDP
H[SUHVVDPHQWHYLQFXODGDVDR$FRUGRGH$FLRQLVWDV ³$o}HV9LQFXODGDV´ 

3UHYLDPHQWHDFDGD$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDGHYHUiVHUFRQYRFDGDHUHDOL]DGDUHXQLmRSDUD
GLVFXWLUFDGDXPDGDVPDWpULDVGDRUGHPGRGLDGD$VVHPEOHLD*HUDOHPTXHVRPHQWHRV$FLRQLVWDV
QDSRVLomRGHUHSUHVHQWDQWHVGRJUXSRGHSHVVRDVFRPSRVWRSHOR$FLRQLVWDVHXUHVSHFWLYRF{QMXJH
RXFRPSDQKHLUR D HVHXVGHVFHQGHQWHVGHSULPHLURJUDX ³1~FOHR)DPLOLDU´H³5HSUHVHQWDQWHGR
1~FOHR´ UHVSHFWLYDPHQWH  RX VHXV UHVSHFWLYRV VXSOHQWHV SDUWLFLSDUmR 5HXQLmR 3UpYLD  2V
5HSUHVHQWDQWHVGRV1~FOHRVGHYHUmRHQYLGDUVHXVHVIRUoRVSDUDTXHKDMDXPFRQVHQVRFRPUHODomR
jVGHOLEHUDo}HVDVHUHPWRPDGDVQDV5HXQL}HV3UpYLDV

1D5HXQLmR3UpYLDSDUDFDGD$FLRQLVWDSUHVHQWHj5HXQLmR3UpYLDVHUiDWULEXtGRXPYRWRGHVGH
TXHWDO$FLRQLVWDGHWHQKDSHORPHQRV YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GRWRWDOGDV$o}HV9LQFXODGDV
VHQGRTXHQDKLSyWHVHGHXPRXPDLV$FLRQLVWDVSDVVDUHPDGHWHUSHUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRLQIHULRU
D  YLQWH H FLQFR SRU FHQWR  GR WRWDO GDV $o}HV 9LQFXODGDV HQWmR SDUD FDGD $omR 9LQFXODGD
SUHVHQWHj5HXQLmR3UpYLDVHUiDWULEXtGRXPYRWR([FHWRQRTXHVHUHIHUHjHOHLomRGHPHPEURVGR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD D DSURYDomR GDV GHFLV}HV GD 5HXQLmR 3UpYLD HP
SULPHLUDFRQYRFDomRGHSHQGHUiGRYRWRDILUPDWLYRGDPDLRULDGRV5HSUHVHQWDQWHVGRV1~FOHRVH
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$FRUGRGH$FLRQLVWDV$UTXLYDGRQD6HGHGR(PLVVRURXGR4XDO2&RQWURODGRU6HMD
3DUWH
VHQGRTXHHPVHJXQGDFRQYRFDomRWDOPDLRULDSRGHUiVHUDYRQWDGHGHXP~QLFR$FLRQLVWDFDVR
DSHQDVXP5HSUHVHQWDQWHGRV1~FOHRVFRPSDUHoDj5HXQLmR3UpYLD

$VGHFLV}HVDSURYDGDVQD5HXQLmR3UpYLD LQFOXVLYHHYHQWXDOPHQWHDTXHODVWRPDGDVSRUXP~QLFR
5HSUHVHQWDQWH GRV 1~FOHRV VH D 5HXQLmR 3UpYLD VH UHDOL]DU HP VHJXQGD FRQYRFDomR FRP D
SUHVHQoD GH XP ~QLFR $FLRQLVWD  YLQFXODUmR R YRWR GH WRGDV DV SDUWHV QD UHVSHFWLYD $VVHPEOHLD
*HUDOGHYHQGRDVSDUWHVYRWDUHPEORFRQD$VVHPEOHLD*HUDOGHDFRUGRFRPWDLVGHFLV}HVLQFOXVLYH
FRP DV GHPDLV Do}HV TXH VHMDP HYHQWXDOPHQWH GH VXD WLWXODULGDGH e.g. Do}HV OLYUHV Do}HV
SUHIHUHQFLDLVHRXDo}HVGHVYLQFXOiYHLV 

H
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j LQGLFDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV PHPEURV GH
FRPLWrVHVWDWXWiULRVRXGHSHVVRDVTXHDVVXPDPSRVLo}HVJHUHQFLDLV

$VSDUWHVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGHYHUmRVHPSUHHQYLGDUVHXVPHOKRUHVHVIRUoRVSDUDHOHJHUR
PDLRU Q~PHUR SRVVtYHO GH FRQVHOKHLURV REVHUYDGRV RV WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO j
&RPSDQKLD H R VHX HVWDWXWR VRFLDO &DGD 1~FOHR )DPLOLDU UHSUHVHQWDGR SRU VHX UHVSHFWLYR
5HSUHVHQWDQWHQDV5HXQL}HV3UpYLDV TXHGHWLYHUSHORPHQRV YLQWHSRUFHQWR GRWRWDOGDV
Do}HVYLQFXODGDVWHUiRGLUHLWRGHLQGLFDUXPPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQFOXVLYHR
SUySULR$FLRQLVWD2VGHPDLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUmRVHUHOHLWRVSHORYRWR
GDPDLRULDGDVDo}HVYLQFXODGDV

'XUDQWH D 5HXQLmR 3UpYLD QD TXDO RV $FLRQLVWDV LQGLFDUmR DV SHVVRDV HVFROKLGDV SDUD FRPSRU R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRV5HSUHVHQWDQWHVGRV1~FOHRV)DPLOLDUHVGHYHUmRGHILQLU L FRQIRUPH
YRQWDGHGDPDLRULDGDVDo}HVTXDOGRVFDQGLGDWRVRFXSDUiRFDUJRGH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H LL  RV PHPEURV GR &RPLWr GH (VWUDWpJLD H ,QRYDomR D VHUHP
LQGLFDGRV SHORV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HOHLWRV SHORV $FLRQLVWDV VHQGR FDGD
$FLRQLVWDUHVSRQViYHOSHODLQGLFDomRGH XP PHPEURGRUHIHULGR&RPLWrLQFOXVLYHGHVLPHVPR

I
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j WUDQVIHUrQFLD GH Do}HV H j SUHIHUrQFLD SDUD
DGTXLULODV

1R FDVR GH TXDOTXHU DFLRQLVWD ³$FLRQLVWD 2IHUWDQWH´  GHVHMDU DOLHQDU VXDV Do}HV H UHFHEHU XPD
SURSRVWD ³3URSRVWD´  SRU HVFULWR GH XP WHUFHLUR LQFOXLQGR TXDOTXHU RXWUR DFLRQLVWD GR $FRUGR GH
$FLRQLVWDV ³3URSRQHQWH´ R$FLRQLVWD2IHUWDQWHQRWLILFDUiSRUHVFULWR ³$YLVR´ FDGDXPGRVRXWURV
DFLRQLVWDV ³$FLRQLVWDV2IHUWDGRV´ FRPFySLDSDUDD&RPSDQKLDGHYHQGRR$YLVRFRQWHUWRGRVRV
WHUPRV H FRQGLo}HV GD 3URSRVWD LQFOXLQGR VHP OLPLWHV R QRPH GR 3URSRQHQWH D TXDQWLGDGH H
HVSpFLHGHDo}HVHQYROYLGDV ³$o}HV2IHUWDGDV´ HDLQWHQomRGR$FLRQLVWD2IHUWDQWHHPDFHLWDUD
3URSRVWD

2V$FLRQLVWDV2IHUWDGRVWHUmRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD ³'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD´ QDDTXLVLomRGDV$o}HV
2IHUWDGDV VHQGR FHUWR WRGDYLD TXH R 'LUHLWR GH 3UHIHUrQFLD VH H[HUFLGR SRU TXDOTXHU XP GRV
$FLRQLVWDV 2IHUWDGRV R VHUi QD SURSRUomR GR Q~PHUR GH Do}HV TXH SRVVXtUHP QRV WHUPRV H
FRQGLo}HV GD 3URSRVWD 2 H[HUFtFLR GR 'LUHLWR GH 3UHIHUrQFLD HVWDUi VXMHLWR DRV SURFHGLPHQWRV
DEDL[RH[SRVWRV
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$FRUGRGH$FLRQLVWDV$UTXLYDGRQD6HGHGR(PLVVRURXGR4XDO2&RQWURODGRU6HMD
3DUWH
1DKLSyWHVHHPTXHXPRXPDLV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVUHQXQFLHRXQmRH[HUoDVHXUHVSHFWLYR'LUHLWR
GH3UHIHUrQFLDjDTXLVLomRGDV$o}HV2IHUWDGDVDTXHIL]HUMXVDV$o}HV2IHUWDGDVVREUHDVTXDLV
DTXHOH V $FLRQLVWD V 2IHUWDGR V QmRH[HUoD P VHX'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD ³6REUDV´ GHYHUmRVHU
DGTXLULGDVSHORVGHPDLV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVTXHWHQKDPQRWLILFDGRR$FLRQLVWD2IHUWDQWHRVTXDLV
SDUD WDO GHYHUmR VHU QRWLILFDGRV SHOR $FLRQLVWD 2IHUWDQWH VREUH D H[LVWrQFLD H D QHFHVVLGDGH GH
DTXLVLomRGDV6REUDV

&DVRTXDOTXHULQWHJUDQWHGHXP1~FOHR)DPLOLDUGHVHMDUDOLHQDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHGHSDUWHRX
GHWRGDVDVVXDV$o}HV9LQFXODGDVHUHFHEHUXPD3URSRVWDSRUXP3URSRQHQWHR$FLRQLVWD RX
3DUWH  2IHUWDQWH HQYLDUi XP $YLVR L  D WRGRV RV LQWHJUDQWHV GH VHX 1~FOHR )DPLOLDU H LL  DRV
$FLRQLVWDV 2IHUWDGRV FRP FySLD SDUD D &RPSDQKLD GHYHQGR R $YLVR FRQWHU WRGRV RV WHUPRV H
FRQGLo}HVGD3URSRVWDLQFOXLQGRVHPOLPLWHVRQRPHGR3URSRQHQWHDTXDQWLGDGHHHVSpFLHGDV
$o}HV2IHUWDGDVHDLQWHQomRGR$FLRQLVWD2IHUWDQWHHPDFHLWDUD3URSRVWD2VLQWHJUDQWHVGR1~FOHR
)DPLOLDU GR $FLRQLVWD 2IHUWDQWH HP SULPHLUR OXJDU H RV $FLRQLVWDV 2IHUWDGRV HP VHJXQGR OXJDU
FDVR R GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD QmR WHQKD VLGR H[HUFLGR LQWHJUDOPHQWH SHORV LQWHJUDQWHV GR 1~FOHR
)DPLOLDUGR$FLRQLVWD2IHUWDQWH WHUmRR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD

$GLFLRQDOPHQWH DV 3DUWHV SRGHUmR GHVYLQFXODU DV $o}HV 9LQFXODGDV GH VXD WLWXODULGDGH QmR
KDYHQGRXPOLPLWHSDUDWDQWRSDUDYHQGHUHPEROVDGHYDORUHVDTXDOTXHUWHPSRHSDUDTXDOTXHU
SHVVRD PHGLDQWH FRQYHUVmR GDV Do}HV RUGLQiULDV HP Do}HV SUHIHUHQFLDLV FRQIRUPH PHFkQLFD
SUHYLVWDQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD DV³$o}HV'HVYLQFXOiYHLV´ ILFDQGRGHVGHMiHVWDEHOHFLGR
HDFRUGDGRTXHRVPHPEURVGR1~FOHR)DPLOLDUGRUHVSHFWLYR$FLRQLVWDWHUmRRGLUHLWRPDVQmRD
REULJDomRGHDGTXLULUHRUHVSHFWLYR$FLRQLVWDWHUiDREULJDomRGHYHQGHUHPDWp GH] GLDV
FRQWDGRV GD FRPXQLFDomR HQYLDGD SHOR $FLRQLVWD QHVWH VHQWLGR D WRWDOLGDGH GDV $o}HV
'HVYLQFXOiYHLV LH Mi FRQYHUWLGDV HP Do}HV SUHIHUHQFLDLV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD H
GHVYLQFXODGDVGHVWH$FRUGR  ³2SomRGH&RPSUDGDV$o}HV'HVYLQFXOiYHLV´ 

&DVR RV GHPDLV PHPEURV GR 1~FOHR )DPLOLDU QmR H[HUoDP VXD 2SomR GH &RPSUD GDV $o}HV
'HVYLQFXOiYHLV GHQWUR GH UHIHULGR 1~FOHR )DPLOLDU  D 3DUWH TXH SUHWHQGH YHQGHU VXDV $o}HV
'HVYLQFXOiYHLVGHYHUiFRPXQLFDUSRUHVFULWRDRV5HSUHVHQWDQWHVGRVGHPDLV1~FOHRVDLQWHQomR
GHYHQGHUWDLV$o}HV'HVYLQFXOiYHLVHPEROVDGHYDORUHVHDWULEXLUDHOHVD2SomRGH&RPSUDGDV
$o}HV'HVYLQFXOiYHLV

(PFRPSOHPHQWRjVGLVSRVLo}HVDFLPDQDKLSyWHVHGH$FLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRQRPtQLPR
GRLVWHUoRV GDV$o}HV9LQFXODGDVSUHWHQGHUHPDOLHQDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHLVRODGDPHQWHRX
HP FRQMXQWR $o}HV 9LQFXODGDV UHSUHVHQWDQGR R FRQWUROH GD &RPSDQKLD WDLV $FLRQLVWDV WHUmR R
GLUHLWR GH H[LJLU TXH TXDLVTXHU GRV GHPDLV $FLRQLVWDV DOLHQHP HP FRQMXQWR FRP RV $FLRQLVWDV
9HQGHGRUHV D WRWDOLGDGH GDV $o}HV GH TXH VmR WLWXODUHV SHOR PHVPR SUHoR SRU DomR WHUPRV H
FRQGLo}HV3DUDRVILQVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVRWHUPR$FLRQLVWD V 9HQGHGRU HV VLJQLILFDRV
$FLRQLVWDVTXHSRGHPH[HUFHURGLUHLWRGHGHWHUPLQDUDYHQGDFRQMXQWDGDV$o}HV

J
'HVFULomRGDVFOiXVXODVTXHUHVWULQMDPRXYLQFXOHPRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROH
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$FRUGRGH$FLRQLVWDV$UTXLYDGRQD6HGHGR(PLVVRURXGR4XDO2&RQWURODGRU6HMD
3DUWH
1mRKiGLVSRVLo}HVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRXYLQFXODomRDRH[HUFtFLR
GRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRH
FRQWUROH H[FHWR SHOR YRWR QD QRPHDomR GRV PHPEURV GR &RPLWr GH (VWUDWpJLD H ,QRYDomR TXH
GHYHPVHULQGLFDGRVSHORVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHOHLWRVSHORV$FLRQLVWDVVHQGR
FDGD $FLRQLVWD UHVSRQViYHO SHOD LQGLFDomR GH  XP  PHPEUR GR UHIHULGR &RPLWr LQFOXVLYH GH VL
PHVPR
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$OWHUDo}HV5HOHYDQWHV1DV3DUWLFLSDo}HV'RV0HPEURVGR*UXSRGH&RQWUROH(
$GPLQLVWUDGRUHVGR(PLVVRU
$OWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGRJUXSRGHFRQWUROHH
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
1mR IRUDP UHDOL]DGDV DOWHUDo}HV UHOHYDQWHV DTXLVLo}HV RX DOLHQDo}HV  QDV SDUWLFLSDo}HV GRV
PHPEURVGRJUXSRGHFRQWUROHHDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQRH[HUFtFLRFRUUHQWH
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3ULQFLSDLV2SHUDo}HV6RFLHWiULDV

  3ULQFLSDLV RSHUDo}HV VRFLHWiULDV RFRUULGDV QR HPLVVRU FRQWURODGDV RX
FROLJDGDV

D HYHQWR

&LVmR3DUFLDOGD&RPSDQKLDHQWmRVREDIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGD
HFRPDGHQRPLQDomR)UDWH[,QG~VWULDH&RPpUFLR/WGDFRPYHUVmRGD
SDUFHODFLQGLGDSDUDDFULDomRGD7UDFN )LHOG&R3DUWLFLSDo}HV/WGD
DQWLJDGHQRPLQDomRGDDWXDO)UDWH[,QG~VWULDH&RPpUFLR/WGD 

E SULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

(PGHPDLRGHIRLDSURYDGDHP5HXQLmRGH6yFLRVGD)UDWH[
D FLVmR SDUFLDO GD &RPSDQKLD FRP YHUVmR GD SDUFHOD FLQGLGD SDUD D
FRQVWLWXLomR GH QRYD VRFLHGDGH OLPLWDGD VRE D GHQRPLQDomR 7UDFN 
)LHOG&R3DUWLFLSDo}HV/WGD

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

)UDWH[,QG~VWULDH&RPpUFLR/WGDH7UDFN )LHOG&R3DUWLFLSDo}HV/WGD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHV
GDRSHUDomRQR
TXDGURDFLRQiULRGD
&RPSDQKLD

1mRKRXYHHIHLWRQRTXDGURDFLRQiULRGD&RPSDQKLD$SyVDRFRUUrQFLD
GD FLVmR SDUFLDO R FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD HQWmR GHQRPLQDGD
)UDWH[,QG~VWULDH&RPpUFLR/WGD IRLUHGX]LGRHD&RPSDQKLDGHL[RX
QDTXHOH PRPHQWR GH WHU SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD QD 7UDFN  )LHOG
)UDQFKLVLQJ/WGD ³)UDQFKLVLQJ´ TXHIRLYHUWLGDSDUDD7UDFN )LHOG&R
3DUWLFLSDo}HV/WGD

H PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomR HP VHGH GH UHXQLmR GH VyFLRV H FXPSULPHQWR GDV UHJUDV
VRFLHWiULDVDSOLFiYHLV

I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR


4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR


 )UHGHULFR
5LFDUGR





&RPSDQKLD





)UDQFKLVLQJ
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3ULQFLSDLV2SHUDo}HV6RFLHWiULDV

4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR



 )UHGHULFR
5LFDUGR




7UDFN )LHOG&R

3DUWLFLSDo}HV/WGD





)UDQFKLVLQJ



$OEHUWR

$QD&OiXGLD

&RPSDQKLD


D HYHQWR

&HVVmRHWUDQVIHUrQFLDGDWRWDOLGDGHGHTXRWDVGD)UDQFKLVLQJGHWLGDV
SRUVHXVTXRWLVWDVSDUDD&RPSDQKLD

E SULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

(PGHGH]HPEURGHIRLUHDOL]DGDDOWHUDomRGRFRQWUDWRVRFLDO
GD)UDQFKLVLQJSDUDDSURYDomRGDUHWLUDGDGRVVHXVHQWmRTXRWLVWDVD
7UDFN )LHOG&R3DUWLFLSDo}HV/WGD)UHGHULFR:DJQHU5LFDUGR5RVVHW
H $OEHUWR 'RPLQJXH] 9RQ ,KHULQJ $]HYHGR SRU PHLR GD FHVVmR H
WUDQVIHUrQFLD RQHURVD GH VXDV  TXRWDV UHSUHVHQWDWLYDV GD
WRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD)UDQFKLVLQJSDUDD&RPSDQKLDSHORVHXYDORU
GHFXVWRGH5

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

)UDQFKLVLQJ7UDFN )LHOG&R3DUWLFLSDo}HV/WGDHD&RPSDQKLD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHV
GDRSHUDomRQR
TXDGURDFLRQiULRGD
&RPSDQKLD

(P UD]mR GD FHVVmR H WUDQVIHUrQFLD GD WRWDOLGDGH GDV TXRWDV GD
)UDQFKLVLQJ SDUD D &RPSDQKLD HVVD SDVVRX D VHU D ~QLFD VyFLD GD
UHIHULGDVRFLHGDGHTXHSDVVRXDVHUXPDOLPLWDGDXQLSHVVRDO

H PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomR HP VHGH GH UHXQLmR GH VyFLRV H FXPSULPHQWR GDV UHJUDV
VRFLHWiULDVDSOLFiYHLV

I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR
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3ULQFLSDLV2SHUDo}HV6RFLHWiULDV

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR


5LFDUGR
 )UHGHULFR



)UDQFKLVLQJ


4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR


)UDWH[






)UDQFKLVLQJ



$OEHUWR

7UDFN )LHOG&R
3DUWLFLSDo}HV
/WGD


D HYHQWR

&HVVmR H WUDQVIHUrQFLD GD WRWDOLGDGH GH TXRWDV GD 7UDFN  )LHOG &R
3DUWLFLSDo}HV/WGDGHWLGDVSRUVHXVTXRWLVWDVSDUDD&RPSDQKLD

E
SULQFLSDLV (PGHGH]HPEURGHIRLUHDOL]DGDDOWHUDomRGRFRQWUDWRVRFLDO
FRQGLo}HV
GR GD7UDFN )LHOG&R3DUWLFLSDo}HV/WGDSDUDDSURYDomRGDUHWLUDGDGRV
QHJyFLR
VHXVHQWmRTXRWLVWDV$QD&OiXGLD)HUUHLUDGH0RXUD)UHGHULFR:DJQHU
5LFDUGR5RVVHWH$OEHUWR'RPLQJXH]9RQ,KHULQJ$]HYHGRSRUPHLRGD
FHVVmR H WUDQVIHUrQFLD RQHURVD GHVXDV  TXRWDV UHSUHVHQWDWLYDV
GDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD7UDFN )LHOG&R3DUWLFLSDo}HV/WGDSDUDD
&RPSDQKLDSHORVHXYDORUGHFXVWRGH5
F
VRFLHGDGHV 7UDFN )LHOG&R3DUWLFLSDo}HV/WGDHD&RPSDQKLD
HQYROYLGDV
G  HIHLWRV UHVXOWDQWHV (PUD]mRGDFHVVmRHWUDQVIHUrQFLDGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD7UDFN
GD RSHUDomR QR )LHOG&R3DUWLFLSDo}HV/WGDSDUDD&RPSDQKLDHVVDSDVVRXDVHUD
TXDGUR DFLRQiULR GD ~QLFD VyFLD GD UHIHULGD VRFLHGDGH TXH SDVVRX D VHU XPD OLPLWDGD
&RPSDQKLD
XQLSHVVRDO

H
PHFDQLVPRV $SURYDomR HP VHGH GH UHXQLmR GH VyFLRV H FXPSULPHQWR GDV UHJUDV
XWLOL]DGRV
SDUD VRFLHWiULDVDSOLFiYHLV
JDUDQWLU R WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR HQWUH RV
DFLRQLVWDV
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3ULQFLSDLV2SHUDo}HV6RFLHWiULDV

I  TXDGUR VRFLHWiULR 4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR
DQWHV H GHSRLV GD 
RSHUDomR

5LFDUGR
 )UHGHULFR



)UDQFKLVLQJ


4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR


&RPSDQKLD





7UDFN )LHOG&R


$OEHUWR

$QD&OiXGLD

3DUWLFLSDo}HV/WGD




D HYHQWR

&HVVmR H WUDQVIHUrQFLD GD WRWDOLGDGH GH TXRWDV GD 5HWDLO 6ROXWLRQV
$VVHVVRULDH&RQVXOWRULDGH0HUFKDQGLVLQJ/WGD ³5HWDLO´ GHWLGDVSRU
VHXVTXRWLVWDVSDUDD&RPSDQKLD

E
SULQFLSDLV (PGHGH]HPEURGHIRLUHDOL]DGDDOWHUDomRGRFRQWUDWRVRFLDO
FRQGLo}HV
GR GD5HWDLOSDUDDSURYDomRGDUHWLUDGDGRVVHXVHQWmRTXRWLVWDV)UHGHULFR
QHJyFLR
:DJQHU5LFDUGR5RVVHWH$OEHUWR'RPLQJXH]9RQ,KHULQJ$]HYHGRSRU
PHLR GD FHVVmR H WUDQVIHUrQFLD RQHURVD GH VXDV  TXRWDV
UHSUHVHQWDWLYDVGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD5HWDLOSDUDD&RPSDQKLD
SHORVHXYDORUGHFXVWRGH5

F
VRFLHGDGHV 5HWDLOHD&RPSDQKLD
HQYROYLGDV
G  HIHLWRV UHVXOWDQWHV (PUD]mRGDFHVVmRHWUDQVIHUrQFLDGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD5HWDLO
GD RSHUDomR QR SDUD D &RPSDQKLD HVVD SDVVRX D VHU D ~QLFD VyFLD GD UHIHULGD
TXDGUR DFLRQiULR GD VRFLHGDGHTXHSDVVRXDVHUXPDOLPLWDGDXQLSHVVRDO
&RPSDQKLD
H
PHFDQLVPRV $SURYDomR HP VHGH GH UHXQLmR GH VyFLRV H FXPSULPHQWR GDV UHJUDV
XWLOL]DGRV
SDUD VRFLHWiULDVDSOLFiYHLV
JDUDQWLU R WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR HQWUH RV
DFLRQLVWDV
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3ULQFLSDLV2SHUDo}HV6RFLHWiULDV

I  TXDGUR VRFLHWiULR 4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR
DQWHV H GHSRLV GD 
RSHUDomR

5LFDUGR
 )UHGHULFR



5HWDLO


4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR


&RPSDQKLD






5HWDLO

$OEHUWR






D HYHQWR

&HVVmR H WUDQVIHUrQFLD GH  Do}HV GD 5HDO 7LPH 6SRUWV 6$
³5HDO7LPH´ GHWLGDVSRUVHXVDFLRQLVWDVSDUDD&RPSDQKLD

E
SULQFLSDLV (P  GH GH]HPEUR GH  IRL UHDOL]DGD D FHVVmR H WUDQVIHUrQFLD
FRQGLo}HV
GR RQHURVD GH L   Do}HV GHWLGDV SHOR )UHGHULFR :DJQHU LL 
QHJyFLR
Do}HVGHWLGDVSHOR5LFDUGR5RVVHW LLL Do}HVGHWLGDV
SHOR $OEHUWR 'RPLQJXH] 9RQ ,KHULQJ $]HYHGR H LY   Do}HV
GHWLGDV SHOR 0DXUR %HUJVWHLQ SDUD D &RPSDQKLD SHOR YDORU WRWDO GH
5

F
VRFLHGDGHV 5HDO7LPHHD&RPSDQKLD
HQYROYLGDV
G  HIHLWRV UHVXOWDQWHV (P UD]mR GD FHVVmR H WUDQVIHUrQFLD GD WRWDOLGDGH GDV Do}HV GD 5HDO
GD RSHUDomR QR 7LPHSDUDD&RPSDQKLDD5HDO7LPHSDVVRXDVHUVXEVLGLiULDLQWHJUDO
TXDGUR DFLRQiULR GD GD&RPSDQKLD
&RPSDQKLD
H
PHFDQLVPRV &XPSULPHQWRGDVUHJUDVVRFLHWiULDVDSOLFiYHLV
XWLOL]DGRV
SDUD
JDUDQWLU R WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR HQWUH RV
DFLRQLVWDV
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3ULQFLSDLV2SHUDo}HV6RFLHWiULDV

I  TXDGUR VRFLHWiULR 4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR
DQWHV H GHSRLV GD 
RSHUDomR

5LFDUGR
 )UHGHULFR



5HDO7LPH


4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR


&RPSDQKLD






5HDO7LPH





$OEHUWR

0DXUR
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV&RQWUROH(*UXSR(FRQ{PLFR



)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

$V Do}HV RUGLQiULDV H SUHIHUHQFLDLV GD &RPSDQKLD UHSUHVHQWDP R GLUHLWR D XP YRWR SRU DomR
7RGDYLD XPD DomR SUHIHUHQFLDO SRVVXL XP GLUHLWR HFRQ{PLFR  GH]  YH]HV PDLRU TXH R GLUHLWR
HFRQ{PLFRGHXPDDomRRUGLQiULDRTXHSHUPLWHj&RPSDQKLDHPLWLUXPGpFLPRGDTXDQWLGDGHGH
Do}HV SUHIHUHQFLDLV GR TXH VHULD QHFHVViULR SDUD TXH RV LQYHVWLGRUHV WHQKDP GLUHLWR DR YDORU
HFRQ{PLFR FRUUHVSRQGHQWH D  Do}HV RUGLQiULDV 'HVVD IRUPD XPD DomR SUHIHUHQFLDO SRVVXL
GLUHLWRVHFRQ{PLFRVHTXLYDOHQWHVD GH] Do}HVRUGLQiULDVSHUPLWLQGRTXHD&RPSDQKLDWHQKD
XPDSURSRUomRGH GH] Do}HVRUGLQiULDVSDUDFDGDDomRSUHIHUHQFLDOHPLWLGD

$VVLPQRVVRVWUrVDFLRQLVWDVIXQGDGRUHVTXHGHWrPDWXDOPHQWHDWRWDOLGDGHGDVDo}HVRUGLQiULDV
SRGHP PDQWHU R SRGHU GH FRQWUROH GD &RPSDQKLD FRP XP SHUFHQWXDO GRV GLUHLWRV HFRQ{PLFRV
VXEVWDQFLDOPHQWH PHQRU GR TXH VHULD H[LJLGR VH KRXYHVVH XPD ~QLFD HVSpFLH GH DomR
$GLFLRQDOPHQWHR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSRVVXLXPDUHJUDFRQKHFLGDQRMDUJmRGHPHUFDGR
FRPRsunset provisionTXHSUHYrTXHDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVVHUmRDXWRPDWLFDPHQWHFRQYHUWLGDV
HPDo}HVRUGLQiULDVQDSURSRUomRGHDo}HVRUGLQiULDVSDUDFDGDDomRSUHIHUHQFLDOVHHTXDQGR
DSRUFHQWDJHPGHSDUWLFLSDomRQRVGLYLGHQGRVUHSUHVHQWDGDSHORQ~PHURWRWDOGHDo}HVRUGLQiULDV
HPLWLGDVSHOD&RPSDQKLDH[FOXtGDVDVDo}HVHPWHVRXUDULDIRULQIHULRUD

3RUILPGHVWDFDVHTXHFRQIRUPHFRQVWDGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDRVGLUHLWRVFRQIHULGRV
QRVDUWLJRV L $caput LL  LLL ~QLFR F H G  LY  Y caputH,
YL  YLL  YLLL  L[  [ ,, E H [L  D WRGRV
GD/HLGDV6$SRGHUmRVHUH[HUFLGRVSRUDFLRQLVWDVTXHVHMDPWLWXODUHVGHGHWHUPLQDGRFRQMXQWR
GHDo}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVTXHUHSUHVHQWHSRUFHQWDJHP GHSDUWLFLSDomRQRVGLYLGHQGRV
³3Q'$FLRQLVWD´ LJXDODRSHUFHQWXDOGHFDSLWDOVRFLDOGHDo}HVFRPGLUHLWRDYRWRRXGHDo}HVHP
FLUFXODomR FRQIRUPH R FDVR HVWDEHOHFLGR HP WDLV DUWLJRV GD /HL GDV 6$ $ 3Q'$FLRQLVWDVHUi
GHWHUPLQDGDPHGLDQWHDDSOLFDomRGDVHJXLQWHIyUPXOD




3Q'$FLRQLVWD 
 


[ ;21[;31 

721[731 


2QGH

3Q'$FLRQLVWD SDUWLFLSDomRQRVGLYLGHQGRVGHGHWHUPLQDGRFRQMXQWRGHDo}HVRUGLQiULDVH
SUHIHUHQFLDLVH[SUHVVDHPWHUPRVSRUFHQWXDLV
;21 Q~PHURGHDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGHWLGDVSHORVDFLRQLVWDVTXH
SUHWHQGDPSHUID]HURVTXyUXQVDSOLFiYHLV
;31 Q~PHURGHDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGHWLGDVSHORVDFLRQLVWDV
TXHSUHWHQGDPSHUID]HURVTXyUXQVDSOLFiYHLV
721  Q~PHUR WRWDO GH Do}HV RUGLQiULDV HPLWLGDV SHOD &RPSDQKLD H[FOXtGDV DV Do}HV
RUGLQiULDVHPWHVRXUDULDH
731 Q~PHURWRWDOGHDo}HVSUHIHUHQFLDLVHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLDH[FOXtGDVDVDo}HV
SUHIHUHQFLDLVHPWHVRXUDULD
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'HVFULomR'DV5HJUDV3ROtWLFDV(3UiWLFDVGR(PLVVRU4XDQWR¬5HDOL]DomRGH
7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV
 'HVFULomR GDV UHJUDV SROtWLFDV H SUiWLFDV GR HPLVVRU TXDQWR j UHDOL]DomR GH
WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVFRQIRUPHGHILQLGDVSHODVUHJUDVFRQWiEHLVTXHWUDWDP
GHVVHDVVXQWRLQGLFDQGRTXDQGRKRXYHUXPDSROtWLFDIRUPDODGRWDGDSHORHPLVVRURyUJmR
UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH D SROtWLFD
ORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

1RVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH$GPLQLVWUDomRGH&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHV
³3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV´ DSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGD
HPGHIHYHUHLURGHWHQGRVLGRDOWHUDGDHPGHVHWHPEURGHHVWDEHOHFHDVUHJUDV
TXHGHYHPVHUREVHUYDGDVHPDVQRVVDVWUDQVDo}HVFRPHUFLDLVTXHHQYROYDP3DUWHV5HODFLRQDGDV
FRQIRUPHGHILQLGDVQD3ROtWLFD EHPFRPRSDUDDGPLQLVWUDomRGHRXWUDVVLWXDo}HVTXHHQYROYDP
SRVVtYHLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

2REMHWLYRGD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVpRGHIRUQHFHURULHQWDo}HVjFRQGXWDGRVQRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHVHGRVDGPLQLVWUDGRUHVGHQRVVDVFRQWURODGDVGHIRUPDD]HODUSDUDTXHWRGDVDV
WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV H RXWUDV VLWXDo}HV TXH HQYROYDP SRWHQFLDLV FRQIOLWRV GH
LQWHUHVVHVVHMDPUHDOL]DGDV L GHDFRUGRFRPRVQRVVRVLQWHUHVVHV LL HPFRQGLo}HVHVWULWDPHQWH
FRPXWDWLYDV RX FRP SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR H LLL  GH IRUPD WUDQVSDUHQWH DRV
DFLRQLVWDVHDRPHUFDGRHPJHUDO

&DGD 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HP SRWHQFLDO LQIRUPDGD GHYHUi VHU DQDOLVDGD SHOR
'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR SDUD GHWHUPLQDU VH HOD GH IDWR FRQVWLWXL XP 7UDQVDomR FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV VXMHLWD DRV SURFHGLPHQWRV GD 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV 2 'HSDUWDPHQWR
-XUtGLFRGHYHUiFODVVLILFDUDVWUDQVDo}HVFRQVLGHUDQGR L RPRQWDQWHHQYROYLGRH LL VHHODVGL]HP
UHVSHLWRDXPDRSHUDomRGHQWURGRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVRXQmRSDUDGHWHUPLQDURVyUJmRV
FRPSHWHQWHVUHVSRQViYHLVSRUVXDDYDOLomRHDQiOLVHHVHDSOLFiYHOVXDDSURYDomRGHDFRUGRFRP
D 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV 2 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR SRGHUi FRQVXOWDU SUHYLDPHQWH R
&RRUGHQDGRUGR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRFRPUHODomRjFODVVLILFDomRGDV7UDQVDo}HVFRP
3DUWHV5HODFLRQDGDVQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV

6HDDQiOLVHOHYDUjFRQFOXVmRTXHD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGHYHVHULQIRUPDGDDR
&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRHRXDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRGHYHUi
WUDQVPLWLU DR &RPLWr GH $XGLWRULD (VWDWXWiULR H DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DQWHFLSDGDPHQWH
WRGDV DV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV TXH SHUPLWDP DR &RPLWr GH $XGLWRULD (VWDWXWiULR H HQWmR DR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DQDOLVDU D 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GH DFRUGR FRP DV
GLUHWUL]HVSUHYLVWDVQDSUySULD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV

&RP UHODomR jV DOoDGDV H DSURYDo}HV QHFHVViULDV GDV 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV
GHVWDFDVHSULPHLUDPHQWHTXHWRGDVDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDVHUHPFHOHEUDGDV
QRFXUVRGRVQHJyFLRVHTXHQmRHQYROYDP9DORUHV5HOHYDQWHVGHYHUmRVHUIRUPDOHSUHYLDPHQWH
DSURYDGDVSHOR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRGD&RPSDQKLDFRPUHODWRDR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR
DSyV D DVVLQDWXUD GD 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV $ 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV
FRQVLGHUDFRPR³9DORU5HOHYDQWH´RYDORUWRWDOGHWUDQVDomRRXFRQMXQWRGHWUDQVDo}HVFRUUHODWDV
TXHVXSHUH5 RLWRPLOK}HVGHUHDLV 
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'HVFULomR'DV5HJUDV3ROtWLFDV(3UiWLFDVGR(PLVVRU4XDQWR¬5HDOL]DomRGH
7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV
$V7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDVHUHPFHOHEUDGDVIRUDGRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVH
GHVGH TXH QmR HQYROYDP 9DORUHV 5HOHYDQWHV GHYHUmR VHU DSURYDGDV IRUPDO H SUHYLDPHQWH SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPEDVHHPSDUHFHUSUpYLRHODERUDGRSHOR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRH
FRPUHODWRDR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR

$V7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHHQYROYDP9DORUHV5HOHYDQWHVVHMDPFHOHEUDGDVQR
FXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVRXQmRGHYHUmRVHUIRUPDOHSUHYLDPHQWHDSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPEDVHHPSDUHFHUSUpYLRHODERUDGRSHOR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRH
DSURYDGRSHOR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 'LUHWRULD RX R 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR FRQIRUPH R FDVR SRGHUmR
DSURYDUXPD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVVHFRQVWDWDUGHERDIpTXHDWUDQVDomRpIHLWD
HP FRQGLo}HV GH PHUFDGR RX FRP SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR H QR LQWHUHVVH GD
&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD'LUHWRULDRXR'HSDUWDPHQWR
-XUtGLFRDVHXFULWpULRSRGHUmRHVWDEHOHFHUFRPRFRQGLomRSDUDDDSURYDomRGHXPD7UDQVDomR
FRP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXDOTXHUPRGLILFDomRTXHFRQVLGHUHQHFHVViULDSDUDTXHDWUDQVDomRVHMD
FRQFOXtGDHPEDVHVHTXLWDWLYDVHQRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDV

$3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVDEUDQJHHUHJXODPHQWD L RVSURFHGLPHQWRVHRVUHVSRQViYHLV
SHODLGHQWLILFDomRGDVSDUWHVUHODFLRQDGDVHSHODFODVVLILFDomRGHRSHUDo}HVFRPRXPD³WUDQVDomR
FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV´ LL  RV FULWpULRV TXH GHYHP VHU REVHUYDGRV SDUD D UHDOL]DomR GH XPD
7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV LLL RVSURFHGLPHQWRVSDUDDX[LOLDUDLGHQWLILFDomRGHVLWXDo}HV
LQGLYLGXDLVTXHSRVVDPHQYROYHUFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVH LY DVLQVWkQFLDVGHDSURYDomRGHXPD
WUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDGHSHQGHUGRYDORUHQYROYLGRRXGDWUDQVDomRDVHUUHDOL]DGD
GHQWURRXIRUDGRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRV

6mRYHGDGDVDV7UDQVDo}HVHQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDV L UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVTXHQmRVHMDP
DV&RQGLo}HVGH0HUFDGR FRQIRUPHDEDL[RGHILQLGR  LL IRUPDVGHUHPXQHUDomRGHDVVHVVRUHV
FRQVXOWRUHVHLQWHUPHGLiULRVTXHJHUHPFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFRPDFRPSDQKLDRVDGPLQLVWUDGRUHV
RVDFLRQLVWDVRXFODVVHVGHDFLRQLVWDV LLL FRQFHVVmRGHHPSUpVWLPRVHPIDYRUGRFRQWURODGRUHGRV
DGPLQLVWUDGRUHV LY FRP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHQmRHVWHMDPH[HUFHQGRDWLYLGDGHVFRPXPHQWH
H[HUFLGDVSRUHODVH Y RSHUDo}HVRXQHJyFLRVHVWUDQKRVDRREMHWRVRFLDOHDRVLQWHUHVVHVVRFLDLV
GD&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDVWDLVFRPRILDQoDVDYDLVHQGRVVRVHTXDOTXHUJDUDQWLDHP
IDYRUGHWHUFHLURV3DUDILQVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHQWHQGHVHSRU
³&RQGLo}HVGH0HUFDGR´DTXHODVFRQGLo}HVSDUDDVTXDLVIRUDPREVHUYDGDVGXUDQWHDQHJRFLDomR
RVSULQFtSLRVGDFRPSHWLWLYLGDGH SUHoRVHFRQGLo}HVGRVVHUYLoRVFRPSDWtYHLVFRPRVSUDWLFDGRVQR
PHUFDGR  GD FRQIRUPLGDGH DGHUrQFLD GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV DRV WHUPRV H UHVSRQVDELOLGDGHV
FRQWUDWXDLV SUDWLFDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR DRV FRQWUROHV DGHTXDGRV GH VHJXUDQoD GDV
LQIRUPDo}HV  H GD WUDQVSDUrQFLD UHSRUWH DGHTXDGR GDV FRQGLo}HV DFRUGDGDV FRP D GHYLGD
DSOLFDomREHPFRPRUHIOH[RVGHVWDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD 

$OpPGLVVRD/HLGDV6$SURtEHFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVGH L UHDOL]DUTXDOTXHUDWRJUDWXLWRFRPD
XWLOL]DomRGHQRVVRVDWLYRVHPQRVVRGHWULPHQWR LL UHFHEHUHPUD]mRGHVHXFDUJRTXDOTXHUWLSR
GH YDQWDJHP SHVVRDO GLUHWD RX LQGLUHWD GH WHUFHLURV VHP DXWRUL]DomR FRQVWDQWH GR UHVSHFWLYR
HVWDWXWRVRFLDORXFRQFHGLGDSRUPHLRGHDVVHPEOHLDJHUDOH LLL LQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDO
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'HVFULomR'DV5HJUDV3ROtWLFDV(3UiWLFDVGR(PLVVRU4XDQWR¬5HDOL]DomRGH
7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV
HP TXH WLYHU LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R QRVVR RX QDV GHOLEHUDo}HV TXH D UHVSHLWR WRPDUHP RV
GHPDLVFRQVHOKHLURV

$ 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HVWi GLVSRQLELOL]DGD SDUD FRQVXOWD HOHWURQLFDPHQWH HP QRVVR
website KWWSWIFRFRPEU EHPFRPRILVLFDPHQWHHPQRVVDVHGHVRFLDO
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1mRDSOLFiYHO
1mRDSOLFiYHO
5HRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGD&RPSDQKLD
2XWUD
1mRDSOLFiYHO

5HVFLVmRRXH[WLQomR

1DWXUH]DHUD]mRSDUDDRSHUDomR

3RVLomRFRQWUDWXDOGRHPLVVRU

(VSHFLILFDU

7UDQVIHUrQFLDGDV
TXRWDVMiHIHWLYDGD

*DUDQWLDHVHJXURV

1$

&HVVmRHWUDQVIHUrQFLDRQHURVDGDWRWDOLGDGHGHDo}HVGD5HDO7LPH6SRUWV6$SDUDD&RPSDQKLD



2EMHWRFRQWUDWR



&RQWURODGD

'XUDomR

5HODomRFRPRHPLVVRU

0RQWDQWH 5HDLV



6DOGRH[LVWHQWH

5HDO7LPH6SRUWV6$

0RQWDQWHHQYROYLGR
5HDLV

'DWD
WUDQVDomR

3DUWHUHODFLRQDGD

,QIRUPDo}HV6REUHDV7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$
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,GHQWLILFDomR'DV0HGLGDV7RPDGDV3DUD7UDWDUGH&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHV('HPRQVWUDomRGR&DUiWHU
(VWULWDPHQWH&RPXWDWLYR'DV&RQGLo}HV3DFWXDGDVRXGR3DJDPHQWR&RPSHQVDWyULR$GHTXDGR

  ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomR GR FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX GR
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
(PUHODomRDFDGDXPDGDVWUDQVDo}HVRXFRQMXQWRGHWUDQVDo}HVPHQFLRQDGRVQRLWHP
DFLPDRFRUULGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
D

,GHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

1RVVR(VWDWXWR6RFLDOH3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVFRQIRUPHDSURYDGRVHP
 GH IHYHUHLUR GH  HVWDEHOHFHP XP FRQMXQWR GH UHJUDV UHODFLRQDGDV j DSURYDomR GH
WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGRV EHP FRPR SDUD DGPLQLVWUDomR GH RXWUDV VLWXDo}HV TXH
HQYROYDPSRVVtYHLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
'HDFRUGRFRPWDLVGRFXPHQWRVHPVLWXDo}HVHPTXHTXDOTXHUWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
H[LMDDSURYDomRSUpYLDQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDSHVVRD
HQYROYLGD HP XP SURFHVVR GH DSURYDomR TXH HVWLYHU HP XPD VLWXDomR SHVVRDO GH FRQIOLWR GH
LQWHUHVVHVGHYHUiLQIRUPDUHVVDVLWXDomRDR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRHVHUHOHYDQWHDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR H DR &RPLWr GH $XGLWRULD (VWDWXiULR UHVSRQViYHO SHOD DQiOLVH HRX DSURYDomR H
GHYHUi H[SOLFDU VHX HQYROYLPHQWR QD WUDQVDomR H PHGLDQWH VROLFLWDomR IRUQHFHU GHWDOKHV H
H[SOLFDo}HVVREUHRVWHUPRVHFRQGLo}HVGDWUDQVDomRHVXDVLWXDomR
2REMHWLYRGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVpRGHIRUQHFHURULHQWDo}HVjFRQGXWD
GRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV DVVLP HQWHQGLGRV RV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULD HVWDWXWiULDHQmRHVWDWXWiULD GHIRUPDD]HODUSDUDTXH
WRGDVDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHRXWUDVVLWXDo}HVTXHHQYROYDPSRWHQFLDLVFRQIOLWRV
GHLQWHUHVVHVVHMDPUHDOL]DGDV L  GH DFRUGRFRP RV LQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD LL HPFRQGLo}HV
HVWULWDPHQWHFRPXWDWLYDVRXFRPSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGRH LLL GHIRUPDWUDQVSDUHQWH
DRVDFLRQLVWDVHDRPHUFDGRHPJHUDO
$LQGDQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHQWHQGHVHFRPRFRQIOLWRGH
LQWHUHVVHVRHYHQWRRXD FLUFXQVWkQFLDHPTXHXPDSDUWHUHODFLRQDGDHQFRQWUDUVHHQYROYLGDHP
GHWHUPLQDGR SURFHVVR GHFLVyULR QHJyFLR RX SRWHQFLDO WUDQVDomR HP TXH HOD WHQKD R SRGHU GH
LQIOXHQFLDURXGLUHFLRQDURUHVXOWDGRGHVWHSURFHVVRHDVVLPDVVHJXUDUXPEHQHItFLRSDUDVLRXSDUD
DOJXPIDPLOLDUSUy[LPRSUHMXGLFDQGRRPHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKDHRXGHVXDVFRQWURODGDV
(PVLWXDo}HVHPTXHTXDOTXHUWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVH[LMDDSURYDomRSUpYLDQRVWHUPRV
GD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDSHVVRDHQYROYLGDQRSURFHVVRGHDSURYDomR
TXHHVWLYHUHPXPDVLWXDomRSHVVRDOGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHUiLQIRUPDUHVVDVLWXDomRDR
'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR H VH UHOHYDQWH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H DR &RPLWr GH $XGLWRULD
(VWDWXiULR UHVSRQViYHO SHOD DQiOLVH HRX DSURYDomR H GHYHUi H[SOLFDU VHX HQYROYLPHQWR QD
WUDQVDomRHPHGLDQWHVROLFLWDomRIRUQHFHUGHWDOKHVHH[SOLFDo}HVVREUHRVWHUPRVHFRQGLo}HVGD
WUDQVDomRHVXDVLWXDomR
&DVR QHFHVViULR D SHVVRD TXH HVWLYHU HP XPD VLWXDomR SHVVRDO GH FRQIOLWR SRGHUi SDUWLFLSDU
SDUFLDOPHQWH GD GLVFXVVmR VREUH D WUDQVDomR FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV YLVDQGR H[FOXVLYDPHQWH
SURSRUFLRQDUPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDRSHUDomRHDVSDUWHVHQYROYLGDV(QWUHWDQWRWDLVSHVVRDV
QmRGHYHUmRH[HUFHUTXDOTXHULQIOXrQFLDQDDSURYDomRGDWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
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,GHQWLILFDomR'DV0HGLGDV7RPDGDV3DUD7UDWDUGH&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHV('HPRQVWUDomRGR&DUiWHU
(VWULWDPHQWH&RPXWDWLYR'DV&RQGLo}HV3DFWXDGDVRXGR3DJDPHQWR&RPSHQVDWyULR$GHTXDGR

1RVWHUPRVGR$UWLJRGD/HLGDV6$RVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVTXHHVWHMDPHPVLWXDomRGH
LQWHUHVVHSHVVRDOFRQIOLWDQWHGHYHUmRFLHQWLILFDURVGHPDLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
RX GD 'LUHWRULD GH VHX LPSHGLPHQWR H ID]HU FRQVLJQDU HP DWD GH UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR RX GD 'LUHWRULD D QDWXUH]D H D H[WHQVmR GR VHX LPSHGLPHQWR &DVR DOJXP
DGPLQLVWUDGRU TXH SRVVD WHU XP LQWHUHVVH SHVVRDO FRQIOLWDQWH QmR PDQLIHVWH VHX FRQIOLWR GH
LQWHUHVVHVTXDOTXHURXWURPHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHHTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomR
GHYHUiID]rOR
&DVRDOJXPDGPLQLVWUDGRUTXHSRVVDWHUXPLQWHUHVVHSHVVRDOFRQIOLWDQWHQmRPDQLIHVWHVHXFRQIOLWR
GH LQWHUHVVHV TXDOTXHU RXWUR PHPEUR GR yUJmR DR TXDO SHUWHQFH H TXH WHQKD FRQKHFLPHQWR GD
VLWXDomRGHYHUiID]rOR
$ QmR PDQLIHVWDomR YROXQWiULD GR DGPLQLVWUDGRU p FRQVLGHUDGD XPD YLRODomR GD 3ROtWLFD GH
7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV VHQGR OHYDGD DR 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR 'LUHWRULD H DR
&RPLWr GH $XGLWRULD (VWDWXWiULR SDUD DYDOLDomR H ILFDQGR VXMHLWD j SURSRVLomR GH HYHQWXDO DomR
FRUUHWLYDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H R &RPLWr GH $XGLWRULD (VWDWXWiULR GHYHUmR L  WHU DFHVVR D WRGD
GRFXPHQWDomR UHOHYDQWH H QHFHVViULD FRP UHODomR D WUDQVDo}HV HVSHFtILFDV RX D GLUHWUL]HV SDUD
FRQWUDWDomRGHWUDQVDo}HVH LL VROLFLWDUj'LUHWRULDDDQiOLVHGHDOWHUQDWLYDVGHPHUFDGRjWUDQVDomR
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHPTXHVWmRDMXVWDGDVDRVIDWRUHVGHULVFRHQYROYLGRVEHPFRPRHYHQWXDLV
SDUHFHUHVGHHVSHFLDOLVWDVRXUHODWyULRVWpFQLFRVSRUYHQWXUDMXOJDGRVQHFHVViULRVSDUDIRUQHFHUVHX
SDUHFHURXWRPDUVXDGHFLVmR
$OpPGLVWRFDVRXPDWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVWHQKDTXHVHUDSURYDGDSHORVDFLRQLVWDV
HP DVVHPEOHLD JHUDO GH DFRUGR FRP D OHL DSOLFiYHO HVVD WUDQVDomR GHYHUi VHU VXEPHWLGD DRV
DFLRQLVWDV DFRPSDQKDGD XPD SURSRVWD VXEPHWLGD SHOR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
HPEDVDGDSRUODXGRGHDYDOLDomRLQGHSHQGHQWHHODERUDGRVHPDSDUWLFLSDomRGHQHQKXPDSDUWH
HQYROYLGDQDRSHUDomRHPTXHVWmRVHMDHODEDQFRDGYRJDGRHPSUHVDGHFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGD
HQWUHRXWURVFRPEDVHHPSUHPLVVDVUHDOLVWDVHLQIRUPDo}HVUHIHUHQGDGDVSRUWHUFHLURV
$GLFLRQDOPHQWHDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDUHFRPHQGDGDVHRXH[LJLGDVSHODOHJLVODomR
LQFOXLQGR DTXHODV SUHYLVWDV QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR H QD /HL GDV 6$ VmR DSOLFDGDV
WHQGRHPYLVWDTXHDSHVDUGHWHUPRVQRVVDVDo}HVOLVWDGDVQR1tYHOGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
GD%DGRWDPRVGHWHUPLQDGDVUHFRPHQGDo}HVGR1RYR0HUFDGR6HJXQGRWDLVUHJUDVRDFLRQLVWD
QmRSRGHUiYRWDUQDVGHOLEHUDo}HVGDDVVHPEOHLDJHUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRP
TXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDOHjDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRU
QHPHPTXDLVTXHURXWUDVTXHSXGHUHPEHQHILFLiORGHPRGRSDUWLFXODURXHPTXHWLYHULQWHUHVVH
FRQIOLWDQWH FRP R QRVVR $ GHOLEHUDomR WRPDGD HP GHFRUUrQFLD GR YRWR GH DFLRQLVWD TXH WHP
LQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRQRVVRpDQXOiYHOUHVSRQGHQGRRDFLRQLVWDSHORVGDQRVFDXVDGRVHSHOD
UHVWLWXLomRj&RPSDQKLDGDVYDQWDJHQVTXHWLYHUDXIHULGR
$UHDOL]DomRGDWUDQVDomRGHVFULWDQRLWHPDFLPDIRLDSURYDGDHPUHXQLmRGHVyFLRVQRkPELWR
GD UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD UHDOL]DGD SHOD &RPSDQKLD $ WUDQVDomR REVHUYRX DV SUiWLFDV
HVWDEHOHFLGDV HP OHL EHP FRPR RV GRFXPHQWRV FRQVWLWXWLYRV GDV VRFLHGDGHV HQYROYLGDV HQWmR
YLJHQWHVjpSRFD
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,GHQWLILFDomR'DV0HGLGDV7RPDGDV3DUD7UDWDUGH&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHV('HPRQVWUDomRGR&DUiWHU
(VWULWDPHQWH&RPXWDWLYR'DV&RQGLo}HV3DFWXDGDVRXGR3DJDPHQWR&RPSHQVDWyULR$GHTXDGR

E
'HPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
1RVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD'LUHWRULDRX'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRFRQIRUPHRFDVRVRPHQWH
SRGHUmRDSURYDUXPDWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVVHFRQVWDWDUGHERDIpTXHDWUDQVDomRp
IHLWDHPFRQGLo}HVGHPHUFDGRRXFRPSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGRHQRQRVVRLQWHUHVVH
HRXGHQRVVDVFRQWURODGDV
1RVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD'LUHWRULDRXR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRDVHXFULWpULRSRGHUmR
HVWDEHOHFHUFRPRFRQGLomRSDUDDDSURYDomRGHXPDWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXDOTXHU
PRGLILFDomRTXHFRQVLGHUHQHFHVViULDSDUDTXHDWUDQVDomRVHMDFRQFOXtGDHPEDVHVHTXLWDWLYDVH
QRQRVVRLQWHUHVVHHRXGHQRVVDVFRQWURODGDV
$GHPDLV XPD WUDQVDomR FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHYHUi VHPSUH VHU FRQFOXtGD SRU HVFULWR
HVSHFLILFDQGR VHXV SULQFLSDLV WHUPRV H FRQGLo}HV FRPR FRQWUDSUHVWDomR QRV WHUPRV GR DFRUGR
GXUDomRHFRQGLo}HVSDUDUHVFLVmRGHFODUDo}HVHLQGHQL]Do}HVJDUDQWLDVUHVSRQVDELOLGDGHHQWUH
RXWURV
1HVWHVHQWLGRTXDQGRGDUHDOL]DomRGHTXDLVTXHUWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDJLPRVGH
IRUPDDJDUDQWLUTXHWDLVWUDQVDo}HVQmRYHQKDPDJHUDUTXDLVTXHUEHQHItFLRVRXSUHMXt]RVLQGHYLGRV
jVVRFLHGDGHVHQYROYLGDV
3RU ILP DWXDPRV GH IRUPD D JDUDQWLU TXH WRGD H TXDOTXHU WUDQVDomR FRP SDUWH UHODFLRQDGD TXH
UHDOL]DPRVVHMDIRUPDOL]DGDFRQWUDWXDOPHQWHREVHUYDQGRRVVHJXLQWHVFULWpULRV L DWUDQVDomRGHYH
HVWDUHPFRQGLo}HVGHPHUFDGRDRWHPSRGHVXDDSURYDomR LL GHYHPVHULQFOXtGRVFRQWUDWXDOPHQWH
RVWHUPRVGDWUDQVDomRHDILQDOLGDGHGRQHJyFLRH LLL DVFRQGLo}HVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP
3DUWHV5HODFLRQDGDVGHYHUmRVHULQWHJUDOPHQWHREVHUYDGDV
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV



2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


1mRKiGLIHUHQoDVHQWUHDVLQIRUPDo}HVVREUHDVSDUWHVUHODFLRQDGDVFRPUHODomRjVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV FRPELQDGDV GR *UXSR 7UDFN  )LHOG H DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV H
LQGLYLGXDLVGHIRUPDTXHRLQYHVWLGRUSRGHUiID]HUDOHLWXUDGRLWHPHPFRQMXQWRFRPTXDOTXHU
XPDGHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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&DSLWDO$XWRUL]DGR




&DSLWDO,QWHJUDOL]DGR



&DSLWDO6XEVFULWR

&DSLWDO(PLWLGR

9DORUGRFDSLWDO 5HDLV

,QIRUPDo}HV6REUH2&DSLWDO6RFLDO
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2UGLQiULDV
8QLGDGHV


3UHIHUrQFLDLV
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7RWDODo}HV 6XEVFULomR&DSLWDO
8QLGDGHV
DQWHULRU 3UHoRHPLVVmR

5SRU8QLGDGH

)DWRUFRWDomR
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7LSRGH
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9DORUWRWDOHPLVVmR
5HDLV

(VWDEHOHFLGRQRVWHUPRVGRDUW,,GD/HLGDV6$FRPEDVHQRYDORUGRSDWULP{QLROtTXLGRGDDomRHPGHGH]HPEURGH

$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD



'DWDHPLVVmR

9HUVmR

&ULWpULRSDUDGHWHUPLQDomRGR
SUHoRGHHPLVVmR

2UJmRTXH
GHOLEHURXR
DXPHQWR

'DWDGH
GHOLEHUDomR
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'HVGREUDPHQWR

'DWD
DSURYDomR





4XDQWLGDGHDo}HV
RUGLQiULDV





4XDQWLGDGHDo}HV
SUHIHUHQFLDLV





4XDQWLGDGHWRWDODo}HV

4XDQWLGDGHGHDo}HVDQWHVGDDSURYDomR 8QLGDGHV
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4XDQWLGDGHWRWDODo}HV

4XDQWLGDGHGHDo}HVGHSRLVGDDSURYDomR 8QLGDGHV
4XDQWLGDGHDo}HV
RUGLQiULDV

,QIRUPDo}HV6REUH'HVGREUDPHQWRV*UXSDPHQWRV(%RQLILFDo}HVGH$o}HV
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5HGXomR&DSLWDO
DQWHULRU

5D]mRSDUDUHGXomR





4XDQWLGDGHDo}HV
SUHIHUHQFLDLV 4XDQWLGDGHWRWDODo}HV
8QLGDGHV
8QLGDGHV

&RPRDUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDIRLHPGHFRUUrQFLDGDFLVmRSDUFLDOFDGDDFLRQLVWDUHFHEHX XPD TXRWDGHHPLVVmRGD7UDFN 
)LHOG&R3DUWLFLSDo}HV/WGDSDUDFDGD XPD TXRWDGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDTXHSRVVXtDQDGDWDGDFLVmRSDUFLDOHPGHPDLRGH



'DWDUHGXomR

'DWDGHGHOLEHUDomR

4XDQWLGDGHDo}HV
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8QLGDGHV
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)RUPDGHUHVWLWXLomR

9DORUWRWDOUHGXomR
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDLQIRUPDTXHROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRLQGLFDGRQRLWHPGHp
SDUDDo}HVRUGLQiULDVRXSUHIHUHQFLDLV
&RQYHUVmRGDV$o}HV2UGLQiULDV
(P5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHD
WRWDOLGDGH GRV DFLRQLVWDV SUHVHQWHV DSURYRX D FRQYHUVmR YROXQWiULD GH L   FHQWR H
FLQTXHQWDHVHWHPLOK}HVTXDWURFHQWRVHFLQTXHQWDHFLQFRPLOWUH]HQWRVHVHWHQWDHFLQFR Do}HV
RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GHWLGDV SHOR DFLRQLVWD 6U )UHGHULFR :DJQHU HP Do}HV
SUHIHUHQFLDLV j UD]mR GH  XPD  DomR SUHIHUHQFLDO SDUD FDGD  GH]  Do}HV RUGLQiULDV HP
 TXLQ]H PLOK}HV VHWHFHQWDV H TXDUHQWD H FLQFR PLO TXLQKHQWDV H WULQWD H RLWR  Do}HV
SUHIHUHQFLDLV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD LL   FHQWR H FLQTXHQWD H VHWH PLOK}HV
TXDWURFHQWRVHFLQTXHQWDHFLQFRPLOWUH]HQWRVHVHWHQWDHFLQFR Do}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLDGHWLGDVSHORDFLRQLVWD6U5LFDUGR5RVVHWHPDo}HVSUHIHUHQFLDLVjUD]mRGH XPD 
DomRSUHIHUHQFLDOSDUDFDGD GH] Do}HVRUGLQiULDVHP TXLQ]HPLOK}HVVHWHFHQWDV
HTXDUHQWDHFLQFRPLOTXLQKHQWDVHWULQWDHRLWR Do}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD LLL 
 FHQWRHFLQTXHQWDHVHWHPLOK}HVTXDWURFHQWRVHFLQTXHQWDHFLQFRPLOWUH]HQWRVH
VHWHQWD H FLQFR  Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GHWLGDV SHOR DFLRQLVWD 6U $OEHUWR
'RPLQJXH]9RQ,KHULQJ$]HYHGRHPDo}HVSUHIHUHQFLDLVjUD]mRGH XPD DomRSUHIHUHQFLDOSDUD
FDGD GH] Do}HVRUGLQiULDVHP TXLQ]HPLOK}HVVHWHFHQWDVHTXDUHQWDHFLQFRPLO
TXLQKHQWDV H WULQWD H RLWR  Do}HV SUHIHUHQFLDLV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD LY   WUH]H
PLOK}HV VHLVFHQWRV H WULQWD H GRLV PLO H TXLQKHQWRV  Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD
GHWLGDV SHOD DFLRQLVWD 6UD $QD &OiXGLD )HUUHLUD GH 0RXUD HP Do}HV SUHIHUHQFLDLV j UD]mR GH 
XPD DomRSUHIHUHQFLDOSDUDFDGD GH] Do}HVRUGLQiULDVHP XPPLOKmRWUH]HQWRVH
VHVVHQWD H WUrV PLO GX]HQWDV H FLQTXHQWD  Do}HV SUHIHUHQFLDLV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD H Y 
 WULQWD H VHLV PLOK}HV VHWHFHQWRV H FLQTXHQWD PLO  Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDHGHVXDWLWXODULGDGHPDQWLGDVHPWHVRXUDULDHPDo}HVSUHIHUHQFLDLVjUD]mRGH XPD 
DomR SUHIHUHQFLDO SDUD FDGD  GH]  Do}HV RUGLQiULDV HP  WUrV PLOK}HV VHLVFHQWRV H
VHWHQWDHFLQFRPLO Do}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
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'LUHLWRV'DV$o}HV

(VSpFLHGHDo}HVRX&'$

2UGLQiULD

7DJDORQJ



'LUHLWRDGLYLGHQGRV

1RVWHUPRVGD/HLGDV6$DRVQRVVRVDFLRQLVWDVpDVVHJXUDGRRGLUHLWRDRUHFHELPHQWRGHXP
GLYLGHQGRREULJDWyULRDQXDOQmRLQIHULRUD YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
QDIRUPDSUHYLVWDSHORDUWLJRGD/HLGDV6$7DOGLYLGHQGRREULJDWyULRQmRVHUiSDJRQRV
H[HUFtFLRVHPTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQIRUPDUj$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDVHUHOH
LQFRPSDWtYHOFRPDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
2GLUHLWRDUHFHEHUGLYLGHQGRVGRVWLWXODUHVGHDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmRpHPYDORU
YH]HVLQIHULRUDRGLYLGHQGRDWULEXtGRDRVWLWXODUHVGHDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHQRVVDHPLVVmR

'LUHLWRDYRWR

3OHQR

&RQYHUVLELOLGDGH

6LP

&RQGLomRGDFRQYHUVLELOLGDGHH $VDo}HVRUGLQiULDVVmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVSUHIHUHQFLDLVDFULWpULRGRVUHVSHFWLYRVWLWXODUHV
HIHLWRVVREUHRFDSLWDOVRFLDO
GHVVDVDo}HVQDSURSRUomRGH GH] Do}HVRUGLQiULDVSDUDFDGDDomRSUHIHUHQFLDOGHVGHTXH
HVWHMDPLQWHLUDPHQWHLQWHJUDOL]DGDV2VSHGLGRVGHFRQYHUVmRGHDo}HVRUGLQiULDVHPDo}HV
SUHIHUHQFLDLVGHYHUmRVHUHQFDPLQKDGRVSRUHVFULWRDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVH
KRPRORJDGRVQDSULPHLUDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHVHUHDOL]DUDSyVR
UHFHELPHQWRGDVROLFLWDomRGHFRQYHUVmR
'LUHLWRDUHHPEROVRGHFDSLWDO

6LP

'HVFULomRGDVFDUDFWHUtVWLFDV
GRUHHPEROVRGHFDSLWDO

$VDo}HVRUGLQiULDVWHUmRGLUHLWRDRUHHPEROVRDSyVRUHHPEROVRSULRULWiULRGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLV

5HVWULomRDFLUFXODomR

1mR

5HVJDWiYHO

1mR

+LSyWHVHVGHUHVJDWHHIyUPXOD
GHFiOFXORGRYDORUGHUHVJDWH
&RQGLo}HVSDUDDOWHUDomRGRV
GLUHLWRVDVVHJXUDGRVSRUWDLV
YDORUHVPRELOLiULRV

$DOWHUDomRRXUHYRJDomRGHGLVSRVLWLYRVGR(VWDWXWR6RFLDOTXHDOWHUHPRXPRGLILTXHP D 
TXDLVTXHUGDVGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVHPUHODomRjV$VVHPEOHLDV(VSHFLDLV E RGLUHLWRDVVHJXUDGR
DXPYRWRSRUFDGDDomRVHMDHVWDRUGLQiULDRXSUHIHUHQFLDO F DVSUHIHUrQFLDVHYDQWDJHQV
JDUDQWLGDVjVDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHRX G DIRUPDGHFiOFXORGD
SDUWLFLSDomRGHGLYLGHQGRVGHGHWHUPLQDGRDFLRQLVWDGHSHQGHUiGHDSURYDomRSUpYLDGRVWLWXODUHV
GHDo}HVSUHIHUHQFLDLVUHXQLGRVHP$VVHPEOHLD(VSHFLDO

2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDV
UHOHYDQWHV

1mRDSOLFiYHO

(VSpFLHGHDo}HVRX&'$

3UHIHUHQFLDO

7DJDORQJ



'LUHLWRDGLYLGHQGRV

1RVWHUPRVGD/HLGDV6$DRVQRVVRVDFLRQLVWDVpDVVHJXUDGRRGLUHLWRDRUHFHELPHQWRGHXP
GLYLGHQGRREULJDWyULRDQXDOQmRLQIHULRUD YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
QDIRUPDSUHYLVWDSHORDUWLJRGD/HLGDV6$7DOGLYLGHQGRREULJDWyULRQmRVHUiSDJRQRV
H[HUFtFLRVHPTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQIRUPDUj$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDVHUHOH
LQFRPSDWtYHOFRPDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
¬VDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDpJDUDQWLGRRGLUHLWRDRUHFHELPHQWRGH
GLYLGHQGRVLJXDLVD GH] YH]HVRYDORUSDJRDFDGDDomRRUGLQiULD

'LUHLWRDYRWR

3OHQR

&RQYHUVLELOLGDGH

1mR

'LUHLWRDUHHPEROVRGHFDSLWDO

6LP

'HVFULomRGDVFDUDFWHUtVWLFDV
GRUHHPEROVRGHFDSLWDO

(PFDVRGHOLTXLGDomRGD&RPSDQKLDpJDUDQWLGDjVDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLDDSULRULGDGHQRUHHPEROVRGHFDSLWDOVREUHDVDo}HVRUGLQiULDVHPYDORUSRUDomR
SUHIHUHQFLDOFRUUHVSRQGHQWHjGLYLVmRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDSHORQ~PHURWRWDOGHDo}HVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDPXOWLSOLFDGRSRU GH] $SyVRUHHPEROVRSULRULWiULRGRFDSLWDOHR
UHHPEROVRGRFDSLWDOGDVDo}HVRUGLQiULDVDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVWHUmRGLUHLWRDRUHHPEROVRGH
GH] YH]HVRYDORUDWULEXtGRDFDGDDomRRUGLQiULDQDSODQLOKDGRDWLYRUHPDQHVFHQWH
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9HUVmR

'LUHLWRV'DV$o}HV

5HVWULomRDFLUFXODomR

1mR

5HVJDWiYHO

1mR

+LSyWHVHVGHUHVJDWHHIyUPXOD
GHFiOFXORGRYDORUGHUHVJDWH
&RQGLo}HVSDUDDOWHUDomRGRV
GLUHLWRVDVVHJXUDGRVSRUWDLV
YDORUHVPRELOLiULRV

$DOWHUDomRRXUHYRJDomRGHGLVSRVLWLYRVGR(VWDWXWR6RFLDOTXHDOWHUHPRXPRGLILTXHP D 
TXDLVTXHUGDVGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVHPUHODomRjV$VVHPEOHLDV(VSHFLDLV E RGLUHLWRDVVHJXUDGR
DXPYRWRSRUFDGDDomRVHMDHVWDRUGLQiULDRXSUHIHUHQFLDO F DVSUHIHUrQFLDVHYDQWDJHQV
JDUDQWLGDVjVDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHRX G DIRUPDGHFiOFXORGD
SDUWLFLSDomRGHGLYLGHQGRVGHGHWHUPLQDGRDFLRQLVWDGHSHQGHUiGHDSURYDomRSUpYLDGRVWLWXODUHV
GHDo}HVSUHIHUHQFLDLVUHXQLGRVHP$VVHPEOHLD(VSHFLDO

2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDV
UHOHYDQWHV

6ROLFLWDPRVDDGPLVVmRGDVQRVVDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVQRVHJPHQWRHVSHFLDOGHOLVWDJHP
GHQRPLQDGR1tYHOGH*RYHUQDQoD&RRSHUDWLYDGD%
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9HUVmR

'HVFULomRGH(YHQWXDLV5HJUDV(VWDWXWiULDV4XH/LPLWHP2'LUHLWRGH9RWRGH 
$FLRQLVWDV6LJQLILFDWLYRVRX4XHRV2EULJXHP$5HDOL]DU2IHUWD3~EOLFD
 'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGH
DFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
Limitação ao Direito de Voto
1mRSRVVXtPRVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRV
Obrigação de Realização de Oferta Pública
&RPUHODomRjUHJUDHVWDWXWiULDTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDRQRVVR(VWDWXWR6RFLDO
GHWHUPLQD TXH D DOLHQDomR GLUHWD RX LQGLUHWD GH QRVVR FRQWUROH WDQWR SRU PHLR GH XPD ~QLFD
RSHUDomRFRPRSRUPHLRGHRSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUiVHUFRQWUDWDGDVREDFRQGLomRGHTXHR
DGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXHDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVWHQGRSRUREMHWR
WRGDVDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRTXHVHMDPGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDVREVHUYDQGRDV
FRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRUHDLQGDWHQGRHPYLVWD
R FRPSURPLVVR DVVXPLGR SHOD &RPSDQKLD GH DGRWDU DV SUiWLFDV GLIHUHQFLDGDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDHVWDEHOHFLGDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWR
LJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH
$RIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVGHYHUiDVVHJXUDU D DRVDFLRQLVWDVGHDo}HVSUHIHUHQFLDLV
DVPHVPDVFRQGLo}HVHRSUHoRSRUDomRSUHIHUHQFLDOHTXLYDOHQWHD GH] YH]HVRSUHoRSRUDomR
RUGLQiULDDRDFLRQLVWDDOLHQDQWHH E DRVGHPDLVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HVRUGLQiULDVDVPHVPDV
FRQGLo}HVHRPHVPRSUHoRSDJRSRUDomRRUGLQiULDDRDFLRQLVWDDOLHQDQWH
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'HVFULomRGH([FHo}HV(&OiXVXODV6XVSHQVLYDV5HODWLYDV$'LUHLWRV3DWULPRQLDLV
RX3ROtWLFRV3UHYLVWRVQR(VWDWXWR
  'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV
SDWULPRQLDLVRXSROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
1RVVR(VWDWXWR6RFLDOQmRHVWDEHOHFHH[FHo}HVDRH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRXSROtWLFRVGRV
DFLRQLVWDV7RGDYLDQRVVRVDFLRQLVWDVSRGHUmRWHUVHXVGLUHLWRVVXVSHQVRVQDIRUPDGRDUWLJR
GD /HL GDV 6$ FDVR QmR FXPSUDP REULJDomR LPSRVWD SHOD OHL RX SHOR HVWDWXWR FHVVDQGR D
VXVSHQVmRORJRTXHFXPSULGDDREULJDomR
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9HUVmR

9ROXPHGH1HJRFLDo}HV(0DLRUHV(0HQRUHV&RWDo}HV'RV9DORUHV0RELOLiULRV
1HJRFLDGRV
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
(VWHLWHPQmRpDSOLFiYHOj&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRTXHQmRIRUDPQHJRFLDGRVYDORUHVPRELOLiULRVHPEROVDGHYDORUHV
RXPHUFDGRGHEDOFmRRUJDQL]DGRDWpDGDWDGDGLYXOJDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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9HUVmR

2XWURV9DORUHV0RELOLiULRV(PLWLGRVQR%UDVLO
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
,WHPQmRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRH[LVWHPRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDHPLWLGRVQR%UDVLODOpPGDVDo}HVGHVXDHPLVVmR
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9HUVmR

D1~PHURGH7LWXODUHVGH9DORUHV0RELOLiULRV
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVTXHQmRDVVXDV
Do}HV
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0HUFDGRV%UDVLOHLURVHP4XH9DORUHV0RELOLiULRV6mR$GPLWLGRV¬1HJRFLDomR




0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR

$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmRHVWiVHQGRUHTXHULGDSHUDQWHD&90HD%8PD
YH] FRQFHGLGR R UHJLVWUR DV Do}HV SUHIHUHQFLDLV GH QRVVD HPLVVmR SDVVDUmR D VHU DGPLWLGDV j
QHJRFLDomRQR1tYHOGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGD%



































-85B63Y
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9HUVmR

,QIRUPDomR6REUH&ODVVH((VSpFLHGH9DORU0RELOLiULR$GPLWLGD¬1HJRFLDomRHP
0HUFDGRV(VWUDQJHLURV
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRDSOLFiYHOSRLVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXTXDLVTXHUQHJRFLDo}HVHP
PHUFDGRVHVWUDQJHLURV
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9HUVmR

7tWXORV(PLWLGRVQR([WHULRU
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRDSOLFiYHOSRLVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXTXDLVTXHUHPLVVmRGHWtWXORVQR
H[WHULRU
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2IHUWDV3~EOLFDVGH'LVWULEXLomR

 'HVFUHYHUDVRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHIHWXDGDVSHORHPLVVRURXSRU
WHUFHLURVLQFOXLQGRFRQWURODGRUHVHVRFLHGDGHVFROLJDGDVHFRQWURODGDVUHODWLYDVD
YDORUHVPRELOLiULRVGRHPLVVRU

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

1mRDSOLFiYHOSRLVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXQHQKXPD
RIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRHIHWXDGDSHOD&RPSDQKLDRXSRUWHUFHLURVUHODWLYDVDYDORUHVPRELOLiULRV
GD&RPSDQKLD
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9HUVmR


'HVWLQDomRGH5HFXUVRVGH2IHUWDV3~EOLFDV

  &DVR R HPLVVRU WHQKD IHLWR RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH YDORUHV
PRELOLiULRVLQGLFDU

Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRDSOLFiYHOSRLVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXTXDLVTXHU
RIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV





-85B63Y
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2IHUWDV3~EOLFDVGH$TXLVLomR

  'HVFUHYHU DV RIHUWDV S~EOLFDV GH DTXLVLomR IHLWDV SHOR HPLVVRU UHODWLYDV D
Do}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLUR

Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRDSOLFiYHOSRLVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXTXDLVTXHU
DTXLVLo}HVUHODWLYDVDDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLUR
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2XWUDV,QI5HOHY9DO0RELOLiULRV

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHMXOJXHUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVSDUDHVWD6HomRGR)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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9HUVmR

,QIRUPDo}HV6REUH3ODQRVGH5HFRPSUDGH$o}HVGR(PLVVRU
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRDSURYRXSODQRVGHUHFRPSUDGHDo}HVGHVXDHPLVVmRQRV~OWLPRV
WUrV H[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGRFRUUHQWH
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0RYLPHQWDomR'RV9DORUHV0RELOLiULRV0DQWLGRVHP7HVRXUDULD
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRIRUDPUHDOL]DGDVPRYLPHQWDo}HVQRVYDORUHVPRELOLiULRVPDQWLGRVHPWHVRXUDULDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHH$VPRYLPHQWDo}HVRFRUULGDVQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHHVWmRGHVFULWDVQR
LWHPSDUDPDLRUFODUH]DTXDQWRDRVHIHLWRVGDVQHJRFLDo}HVFRPDVSUySULDVDo}HVHGRVJUXSDPHQWRVGHDo}HV
UHDOL]DGRVHPSUHSDUDomRSDUDDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV

830
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9HUVmR


2XWUDV,QI5HOHY5HFRPSUDWHVRXUDULD



2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


$&RPSDQKLDLQIRUPDTXHHPGHIHYHUHLURGHDGTXLULX YLQWHHTXDWURPLOQRYHFHQWDV
HYLQWHHGXDV Do}HVRUGLQiULDVHPWHVRXUDULDTXHVHUmRXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDSDUDOLTXLGDU
L RVH[HUFtFLRVGDVRSo}HVRXWRUJDGDVQRkPELWRGRVHX3ODQRGH2So}HVH LL DV$o}HV5HVWULWDV
GR VHX 3ODQR GH $o}HV 5HVWULWDV DPERV GHVFULWRV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD
$LQGDQDPHVPDGDWDGHGHIHYHUHLURGHDV YLQWHHTXDWURPLOQRYHFHQWDVHYLQWH
HGXDV Do}HVRUGLQiULDVPDQWLGDVHPWHVRXUDULDIRUDPGHVGREUDGDVWRWDOL]DQGR RLWHQWD
HTXDWURPLOK}HV Do}HVRUGLQiULDV

$ &RPSDQKLD LQIRUPD DLQGD TXH HP  GH MXQKR GH  DSURYRX HP $VVHPEOHLD *HUDO
([WUDRUGLQiULDRJUXSDPHQWRGDVDo}HVQDSURSRUomRGHQRYDDomRSDUDFDGD XPD DomR
DWXDOPHQWH H[LVWHQWH GH IRUPD TXH DV  RLWHQWD H TXDWUR PLOK}HV  Do}HV RUGLQiULDV
DQWHULRUPHQWH PDQWLGDV HP WHVRXUDULD IRUDP DJUXSDGDV WRWDOL]DQGR  WULQWD H VHLV
PLOK}HVVHWHFHQWRVHFLQTXHQWDPLO Do}HVRUGLQiULDV

3RUILPD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHHPGHDJRVWRGHDSURYRXHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR L D FRQYHUVmR GD WRWDOLGDGH GDV  WULQWD H VHLV PLOK}HV VHWHFHQWRV H
FLQTXHQWDPLO Do}HVRUGLQiULDVPDQWLGDVHPWHVRXUDULDHPDo}HVSUHIHUHQFLDLVjUD]mRGH XPD 
DomRSUHIHUHQFLDOSDUDFDGD GH] Do}HVRUGLQiULDVWRWDOL]DQGR WULQWDHVHLVPLOK}HV
VHWHFHQWRV H FLQTXHQWD PLO  Do}HV SUHIHUHQFLDLV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD H LL D DOLHQDomR GH
 VHWHFHQWDVPLO Do}HVSUHIHUHQFLDLVPDQWLGDVHPWHVRXUDULDSDUDR'LUHWRU3UHVLGHQWHD
WtWXOR GH DGLDQWDPHQWR GDV Do}HV GHFRUUHQWHV GR H[HUFtFLR GDV RSo}HV RXWRUJDGDV QR 3ODQR GH
2So}HVGH$o}HV±SDUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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,QIRUPDo}HV6REUH$3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV

'DWDDSURYDomR



ÏUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomR &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&DUJRHRXIXQomR

$VSHVVRDVLQGLFDGDVQRDUWLJRGD,QVWUXomR&90LQFOXLQGRTXDLVTXHUyUJmRVHVWDWXWiULRV
TXHSRVVDPVHUFULDGRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVRXSRUTXHPTXHUTXHHPYLUWXGH
GRVHXFDUJRIXQomRRXSRVLomRQD&RPSDQKLDVXDV6XEVLGLiULDVFRQWURODGRUDRXFROLJDGDV
WLYHUDGHULGRH[SUHVVDPHQWHDR7HUPRGH$GHVmRHWHQKDFRQKHFLPHQWRGH,QIRUPDomR
3ULYLOHJLDGDVREUHD&RPSDQKLDEHPFRPRDTXHOHVTXHWHQKDPFRQKHFLPHQWRGD,QIRUPDomR
3ULYLOHJLDGDHTXHWHQKDPUHODomRFRPHUFLDOSURILVVLRQDORXGHFRQILDQoDFRPD&RPSDQKLDWDLV
FRPRDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVDQDOLVWDVGHYDORUHVPRELOLiULRVFRQVXOWRUHVHLQVWLWXLo}HV
LQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomR

3ULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVHORFDLVGHFRQVXOWD
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRWHPSRUREMHWLYRV L HVWDEHOHFHURVSURFHGLPHQWRVUHODFLRQDGRVjGLYXOJDomRGHDWRVRXIDWRV
UHOHYDQWHV LL HVWDEHOHFHUSDGU}HVGHERDFRQGXWDTXHGHYHPVHUREVHUYDGRVSHODVSHVVRDVYLQFXODGDV LLL DVVHJXUDURFXPSULPHQWR
GDVOHLVHUHJUDVTXHFRtEHPDSUiWLFDGRLQVLGHUWUDGLQJH LY HVWDEHOHFHUDVUHJUDVSDUDDVVHJXUDUDREVHUYkQFLDGDVPHOKRUHV
SUiWLFDVSDUDDQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSRUQyV
$VSURLELo}HVWDPEpPVHDSOLFDPDQHJRFLDo}HVUHDOL]DGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSRUSHVVRDVYLQFXODGDVRXVHXVSDUHQWHVSUy[LPRV
LQFOXLQGRRVFDVRVHPTXHHVVHVQHJyFLRVIRUHPIHLWRVSRULQWHUPpGLRGH
D VRFLHGDGHFRQWURODGDSHODVSHVVRDVPHQFLRQDGDVDFLPDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
E WHUFHLURVFRPTXHPIRLDVVLQDGRXPFRQWUDWRGHJHVWmRILGHLFRPLVVR WUXVW RXDGPLQLVWUDomRGHFDUWHLUDGHLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRV
ILQDQFHLURV
F SURFXUDGRUHVRXDJHQWHV
G F{QMXJHVGRVTXDLVHOHVQmRHVWHMDPVHSDUDGRVMXGLFLDOPHQWHFRPSDQKHLURV DV HTXDLVTXHUGHSHQGHQWHVLQFOXtGRVQDVXD
GHFODUDomRGHLPSRVWRGHUHQGDDQXDOGHSHVVRDItVLFDH
H TXDLVTXHUSHVVRDVTXHWHQKDPWLGRFRQKHFLPHQWRGH,QIRUPDomR3ULYLOHJLDGDSRUPHLRGHTXDOTXHUXPDGDVSHVVRDVLPSHGLGDVGH
QHJRFLDUFLHQWHVGHTXHHODVDLQGDQmRIRUDPGLYXOJDGDVDRPHUFDGR
$QHJRFLDomRUHDOL]DGDSRUIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRFXMRVFRWLVWDVVmRDVSHVVRDVPHQFLRQDGDVDFLPDQmRVHUiFRQVLGHUDGDXPD
QHJRFLDomRLQGLUHWDGHVGHTXH L RVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRQmRVHMDPH[FOXVLYRVH LL DVGHFLV}HVGHQHJRFLDomRGRDGPLQLVWUDGRU
GHIXQGRVRXIXQGRGHLQYHVWLPHQWRQmRSRVVDPGHIRUPDDOJXPDVHULQIOXHQFLDGDVSRUVXVFRWLVWDV
3HUtRGRVGHYHGDomRHGHVFULomR $OpPGRVSHUtRGRVGHUHVWULomRjQHJRFLDomRGHWHUPLQDGRVSHODVOHLVHUHJXODPHQWDo}HV
GRVSURFHGLPHQWRVGHILVFDOL]DomR DSOLFiYHLVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVSRGHUiGHFLGLUVREUHDLPSRVLomRGHSHUtRGRV
GHUHVWULomRjQHJRFLDomR1HVVHFDVRHOHGHYHUiLQGLFDUFODUDPHQWHjVSHVVRDVYLQFXODGDVR
LQtFLRHRILQDOGDYLJrQFLDGHVVHVSHUtRGRVGHUHVWULomRjQHJRFLDomRDGLFLRQDLV
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRSRGHVHUFRQVXOWDGDHPQRVVRZHEVLWH KWWSWIFRFRPEU 
EHPFRPRILVLFDPHQWHHPQRVVDVHGHVRFLDO
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV




2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH D &RPSDQKLD MXOJXH UHOHYDQWH HP UHODomR D 6HomR  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVDFLPD
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'HVFULomR'DV1RUPDV5HJLPHQWRVRX3URFHGLPHQWRV,QWHUQRV5HODWLYRV¬
'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HV



  'HVFULomR GDV QRUPDV UHJLPHQWRV RX SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV UHODWLYRV j
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV

$OpPGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGHVFULWDQDVHomRDFLPDREVHUYDPRVDOHJLVODomR
HDVQRUPDVHVSHFtILFDVGD&90HPYLJRUHPHVSHFLDOD/HLGDV6$HDV,QVWUXo}HVGD&90
H  TXH GLVFLSOLQDP HQWUH RXWUDV PDWpULDV DV UHJUDV D UHVSHLWR GD GLYXOJDomR H GR XVR GH
LQIRUPDo}HVVREUHRVDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHV

'HDFRUGRFRPDOHJLVODomRHDVQRUPDVGD&90HPYLJRUWRGDFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRGHYH
FRPRUHJUDJHUDODSUHVHQWDUj&90GHWHUPLQDGDVLQIRUPDo}HVSHULyGLFDVWDLVFRPRLQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDV WULPHVWUDLV H GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV DFRPSDQKDGDV GR UHODWyULR GD
DGPLQLVWUDomRHGRSDUHFHUGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRDUTXLYDUMXQWRj&90TXDLVTXHU
DFRUGRVGHDFLRQLVWDVH[LVWHQWHVDYLVRVFRQFHUQHQWHVjVDVVHPEOHLDVJHUDLVGHDFLRQLVWDVHFySLDV
GHDWDVHFRPXQLFDGRVUHODWLYRVjGLYXOJDomRGHDWRVRXHYHQWXDLVIDWRVUHOHYDQWHV1HVVHVHQWLGR
D&RPSDQKLDGHYHFXPSULUFRPDVQRUPDVHOHJLVODomRUHODFLRQDGDVDFLPD

$ ,QVWUXomR &90  GLVFLSOLQD DLQGD DOJXPDV UHJUDV D UHVSHLWR GD GLYXOJDomR H GR XVR GH
LQIRUPDo}HVVREUHRVDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHVLQFOXVLYHPDVQmRVHOLPLWDQGRDRTXHVHUHIHUHj
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVUHODWLYDVjQHJRFLDomRHjDTXLVLomRGHWtWXORVHPLWLGRVSHODVFRPSDQKLDV
GHFDSLWDODEHUWR

$ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR HP FRQMXQWR FRP DV GHPDLV UHJUDV DSOLFiYHLV GHVFULWDV
DFLPDWrPSRUREMHWLYR

 HVWDEHOHFHURFRQFHLWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHTXHRULJLQDDREULJDWRULHGDGHGHGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR2SULQFtSLRIXQGDPHQWDOTXHFDUDFWHUL]DXPDWRRXIDWRFRPR
UHOHYDQWHpRSRWHQFLDOGHTXDOTXHUDWRRXIDWRUHODFLRQDGRFRPRVQHJyFLRVGDFRPSDQKLD
LQIOXHQFLDU R SUHoR GH VXDV Do}HV HRX D GHFLVmR GRV LQYHVWLGRUHV GH QHJRFLDUHP HRX
PDQWHUHPWDLVDo}HVRXGHH[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRVVXEMDFHQWHVjVDo}HV


HVWDEHOHFHUSURFHGLPHQWRVSDUDTXHGLYXOJXHPRVWHPSHVWLYDPHQWHDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHV
j &90 H DR PHUFDGR HP JHUDO EXVFDQGR D VLPHWULD LQIRUPDFLRQDO HQWUH LQYHVWLGRUHV H
SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV EHP FRPR FDVRV HP TXH RV IDWRV UHOHYDQWHV SRGHUmR
H[FHSFLRQDOPHQWH GHL[DU GH VHU GLYXOJDGRV H[FOXVLYDPHQWH QD KLSyWHVH HP TXH VXD
GLYXOJDomRFRORFDUiHPULVFRRQRVVRLQWHUHVVHOHJtWLPR



H[LJLU H HVWDEHOHFHU SURFHGLPHQWRV SDUD TXH RV QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR
FRQVHOKR ILVFDO RX GH TXDOTXHU yUJmR WpFQLFR RX FRQVXOWLYR  GLYXOJXHP R Q~PHUR WLSR H
IRUPD GH QHJRFLDomR GDV Do}HV GH QRVVD HPLVVmR EHP FRPR GH QRVVDV VXEVLGLiULDV H
VRFLHGDGHV FRQWURODGRUDV GHWLGDV SRU UHIHULGDV SHVVRDV EHP FRPR GHWLGDV SRU VHXV
F{QMXJHV FRPSDQKHLURV H GHSHQGHQWHV LQIRUPDQGR DLQGD TXDLVTXHU PXGDQoDV HP
UHIHULGDVSRVLo}HVDFLRQiULDV



H[LJLUHHVWDEHOHFHUSURFHGLPHQWRVSDUDTXHTXDOTXHUDFLRQLVWDGLYXOJXHDOWHUDo}HVHPVXD
SDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWDHPQRVVRFDSLWDOVRFLDOSDUDFLPDRXSDUDEDL[RRVSDWDPDUHV
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'HVFULomR'DV1RUPDV5HJLPHQWRVRX3URFHGLPHQWRV,QWHUQRV5HODWLYRV¬
'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HV
GH  FLQFR SRU FHQWR   GH] SRU FHQWR   TXLQ]H SRU FHQWR  H DVVLP
VXFHVVLYDPHQWHH


SURLELUDQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV

2WH[WRFRPSOHWRGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRSRGHVHUFRQVXOWDGRVHUHQFRQWUDGRHP
QRVVRZHEVLWH KWWSZZZWIFRFRPEU EHPFRPRILVLFDPHQWHHPQRVVDVHGHVRFLDO
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'HVFULomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHHGRVSURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
 'HVFUHYHUDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHLQGLFDQGRRFDQDO
RX FDQDLVGH FRPXQLFDomR XWLOL]DGR V SDUDVXDGLVVHPLQDomRHRVSURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORDFHUFDGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV

$QRVVD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomREDVHLDVHQRVVHJXLQWHVSULQFtSLRVHREMHWLYRV

 IRUQHFHULQIRUPDo}HVDGHTXDGDVDRVDFLRQLVWDVHj%

 JDUDQWLUDDPSODHWHPSHVWLYDGLYXOJDomRGH)DWRV5HOHYDQWHVEHPFRPRDVVHJXUDUVXD
FRQILGHQFLDOLGDGHHQTXDQWRQmRGLYXOJDGRV

 FRQVROLGDUDVERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH

 FRRSHUDUFRPDKLJLGH]HRGHVHQYROYLPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLUR

3DUD DOFDQoDU WDLV REMHWLYRV D QRVVD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR HVWDEHOHFH FRPR
UHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDGLYXOJDomRHFRPXQLFDomRWHPSHVWLYD
GH)DWRV5HOHYDQWHVj&90Hj%REVHUYDGRTXH

 D GLYXOJDomR GHYHUi VHU IHLWD VLPXOWDQHDPHQWH j &90 H j % SUHIHUHQFLDOPHQWH DSyV R
HQFHUUDPHQWRGDVQHJRFLDo}HVRXFDVRVHMDQHFHVViULDDGLYXOJDomRDQWHVGDDEHUWXUDGR
SUHJmRGHYHVHUIHLWDFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH XPD KRUDHPUHODomRDRLQtFLRGD
QHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQD%H

 DGLYXOJDomRGHYHUiVHUIHLWDGHPRGRFODURHSUHFLVRHPOLQJXDJHPDFHVVtYHODRS~EOLFR
LQYHVWLGRUHQDtQWHJUDQRSRUWDOGHQRWtFLDVFRPSiJLQDGD,QWHUQHWLQGLFDGRQR)RUPXOiULR
&DGDVWUDOHHPQRVVRZHEVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVQRHQGHUHoRKWWSWIFRFRPEU

&DVR VHMD H[FHSFLRQDOPHQWH LPSHUDWLYR TXH D GLYXOJDomR GRV IDWRV UHOHYDQWHV RFRUUD GXUDQWH R
KRUiULRGHQHJRFLDomRR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVSRGHUiVROLFLWDUVLPXOWDQHDPHQWHjV
HQWLGDGHVGRPHUFDGREUDVLOHLURHHVWUDQJHLURDVXVSHQVmRGDQHJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV
GHQRVVDHPLVVmRRXDHOHVUHIHUHQFLDGRVGXUDQWHRWHPSRQHFHVViULRSDUDFRQFOXLUDGLVVHPLQDomR
DGHTXDGDGHWDLVLQIRUPDo}HVREVHUYDGRVRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQRVUHJXODPHQWRVHGLWDGRV
SHODVHQWLGDGHVGRPHUFDGRFRUUHVSRQGHQWHVVREUHRDVVXQWR

$V 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH WHQKDP DFHVVR D LQIRUPDo}HV VREUH )DWRV 5HOHYDQWHV VHUmR
UHVSRQViYHLVSRUFRPXQLFDUHVVDVLQIRUPDo}HVDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHGHYHUmR
YHULILFDU VH DSyV D FRPXQLFDomR R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV WRPRX DV PHGLGDV
SUHYLVWDVQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRHQDOHJLVODomRDSOLFiYHOFRPUHODomRjGLYXOJDomR
GHWDLVLQIRUPDo}HV6HR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVQmRWRPDUDVPHGLGDVQHFHVViULDV
SDUDDLPHGLDWDGLYXOJDomRFDEHUiFRQIRUPHRFDVRDRDFLRQLVWDFRQWURODGRURXDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGRVHXSUHVLGHQWHDDGRomRGHWDLVPHGLGDVGHYLGDV

6HPSUH TXH D &90 RX D % H[LJLUHP GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV HVFODUHFLPHQWRV
DGLFLRQDLVjFRPXQLFDomRHjGLYXOJDomRGH)DWR5HOHYDQWHRXVHKRXYHUXPDRVFLODomRDWtSLFDQD

836

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD75$&. ),(/'&26$

9HUVmR



'HVFULomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHHGRVSURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
FRWDomR RX QR YROXPH GH QHJRFLDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH QRVVD HPLVVmR RX D HOHV
UHIHUHQFLDGRV R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi LQTXLULU DV SHVVRDV FRP DFHVVR D
LQIRUPDo}HV VREUH R )DWR 5HOHYDQWH D ILP GH YHULILFDU VH WDLV SHVVRDV WrP FRQKHFLPHQWR GDV
LQIRUPDo}HVTXHGHYHPVHUGLYXOJDGDVDRPHUFDGR

([FHSFLRQDOPHQWH RV IDWRV UHOHYDQWHV SRGHUmR QmR VHU GLYXOJDGRV VH TXDLVTXHU GRV QRVVRV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVRXDGPLQLVWUDGRUHVHQWHQGHU HP TXHDVXDGLYXOJDomRFRORFDUiHPULVFR
QRVVR LQWHUHVVH OHJtWLPR 1HVVHV FDVRV RV SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV QD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H
1HJRFLDomRGHYHUmRVHUDGRWDGRVSDUDDVVHJXUDUDFRQILGHQFLDOLGDGHGHWDLV)DWRV5HOHYDQWHV

&DVR R IDWR UHOHYDQWH VHMD UHODFLRQDGR D RSHUDo}HV TXH HQYROYDP GLUHWDPHQWH HRX VRPHQWH
TXDLVTXHU GRV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV HVWHV GHYHUmR LQIRUPDU R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV H H[FHSFLRQDOPHQWH SRGHUmR LQVWUXLU R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV D QmR
GLYXOJDUR)DWR5HOHYDQWHH[SRQGRDVUD]}HVSHODVTXDLVFRQVLGHUDPTXHDGLYXOJDomRFRORFDULD
HP ULVFR R QRVVR LQWHUHVVH OHJtWLPR 1HVVHV FDVRV RV SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV QD 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR GHYHUmR VHU DGRWDGRV SDUD DVVHJXUDU D FRQILGHQFLDOLGDGH GH WDO IDWR
UHOHYDQWH

2'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVVHPSUHGHYHUiVHULQIRUPDGRVREUH)DWR5HOHYDQWHPDQWLGR
VREVLJLORHpVXDUHVSRQVDELOLGDGHMXQWDPHQWHGDVRXWUDVSHVVRDVFLHQWHVGHWDLVLQIRUPDo}HV
JDUDQWLUDDGRomRGRVSURFHGLPHQWRVDSURSULDGRVSDUDJDUDQWLUDFRQILGHQFLDOLGDGH

6HPSUHTXHKRXYHUG~YLGDVREUHDOHJLWLPLGDGHGDQmRGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSRUDTXHOHVTXH
WrPFRQKHFLPHQWRGR)DWR5HOHYDQWHPDQWLGRVREVLJLORRDVVXQWRSRGHUiVHUDSUHVHQWDGRj&90
GHPDQHLUDFRQILGHQFLDOFRQIRUPHSUHYLVWRQDVQRUPDVDSOLFiYHLV

3URFHGLPHQWRVGH3UHVHUYDomRGR6LJLOR

$VSHVVRDVYLQFXODGDVGHYHUmRPDQWHURVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRV)DWRV5HOHYDQWHV
jV TXDLV WHQKDP DFHVVR SULYLOHJLDGR GHYLGR DR FDUJR SRVLomR RX IXQomR RFXSDGD DWp D VXD
GLYXOJDomRHIHWLYDDRPHUFDGRHJDUDQWLUTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPR
IDoDPVHQGRVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHLVHPFDVRGHQmRFXPSULPHQWR
2VSURFHGLPHQWRVDVHJXLUWDPEpPGHYHPVHUREVHUYDGRV

 HQYROYHU VRPHQWH SHVVRDV FRQVLGHUDGDV QHFHVViULDV jV Do}HV TXH SRVVDP UHVXOWDU HP
)DWRV5HOHYDQWHV

 QmR GLVFXWLU LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV QD SUHVHQoD GH WHUFHLURV TXH QmR HVWHMDP FLHQWHV
GHODVPHVPRTXHVHSRVVDHVSHUDUTXHHVVHVWHUFHLURVQmRSRVVDPLQWXLURVLJQLILFDGRGD
FRQYHUVD

 QmRGLVFXWLUVREUHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHPFRQIHUrQFLDVWHOHI{QLFDVQDVTXDLVQmRVH
SRVVDWHUFHUWH]DGHTXHPVmRRVSDUWLFLSDQWHV
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'HVFULomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHHGRVSURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV




WRPDU DV PHGLGDV QHFHVViULDV H DGHTXDGDV SDUD PDQWHU D FRQILGHQFLDOLGDGH GRV
GRFXPHQWRV HP IRUPDWR ItVLFR RX HOHWU{QLFR TXH FRQWHQKDP LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV
VHJXUDQoDSURWHomRSRUVHQKDHWF H

VHP SUHMXt]R GD UHVSRQVDELOLGDGH GH TXHP HVWLYHU WUDQVPLWLQGR DV LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLVH[LJLUGHXPWHUFHLURTXHQmRSHUWHQoDj&RPSDQKLDHSUHFLVHWHUDFHVVRD
LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV D DVVLQDWXUD GH XP WHUPR GH FRQILGHQFLDOLGDGH QR TXDO D
QDWXUH]DGDVLQIRUPDo}HVGHYHUiHVWDUHVSHFLILFDGDHGHYHUiFRQWHUDGHFODUDomRGHTXHR
WHUFHLUR UHFRQKHFH D VXD QDWXUH]D FRQILGHQFLDO FRPSURPHWHQGRVH D QmR D GLYXOJDU D
QHQKXPDRXWUDSHVVRDQHPQHJRFLDUFRPRV9DORUHV0RELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmRDQWHV
GDGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR


4XDQGRDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVSUHFLVDUHPVHUGLYXOJDGDVDRVQRVVRVIXQFLRQiULRVRXRXWUDV
SHVVRDVFRPXPDIXQomRRXFDUJRQD&RPSDQKLDQRVVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVVXEVLGLiULDVRX
FROLJDGDVH[FHWRXPDGPLQLVWUDGRUPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOGHTXDLVTXHUGRV&RPLWrVRXGH
TXDOTXHUXPGRVyUJmRVHVWDWXWiULRVTXHSRGHUmRVHUFULDGRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDV
DSHVVRDUHVSRQViYHOSHODWUDQVPLVVmRGDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVGHYHUiVHFHUWLILFDUGHTXHD
SHVVRDTXHUHFHEHUiDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVWHPFRQKHFLPHQWRGDVGLVSRVLo}HVGD3ROtWLFDGH
'LYXOJDomRH1HJRFLDomR
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$GPLQLVWUDGRUHV5HVSRQViYHLV3HOD,PSOHPHQWDomR0DQXWHQomR$YDOLDomR(
)LVFDOL]DomRGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HV
 $GPLQLVWUDGRUHVUHVSRQViYHLVSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomR
HILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV

2 UHVSRQViYHO SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H ILVFDOL]DomR GD QRVVD 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomRH1HJRFLDomRpRQRVVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV




-85B63Y
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV




2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWD6HomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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